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Åbent

HISTORIK
I forbindelse med den kommende reform af folkeskolen er der kommunalt nedsat
arbejdsgrupper inden for 7 områder, jævnfør Drejebogen.
Drøftelser i arbejdsgruppen ”Visioner og Målsætninger” ligger til grund for nærværende
redegørelse.
REDEGØRELSE
Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke centrale skolemålsætninger for folkeskolerne
i Thisted Kommune.
Med Folkeskolereformen er der igangsat en proces, hvor den Folkeskole, som elever, forældre og medarbejdere kender, forandres. Forvaltningen ser det som væsentligt, at den
nye Folkeskole pr. 1. august 2014 har nogle kommunale skolemålsætninger som fælles
afsæt for interessenter i folkeskolerne i Thisted Kommune.
I Folkeskolereformens aftaletekst skitseres følgende tre overordnede mål:
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for
professionel viden og praksis.
I Thisted Kommune har vi derudover følgende eksisterende politikker, som danner
grundlag for folkeskolerne:
- Sammenhængende Børne-, Unge- og Familiepolitik
- Inklusionsmålsætning
- IT-strategi
Målsætningerne for folkeskolerne i Thisted Kommune skal være det fundament skolerne
står på til opfyldelse af de overordnede mål med folkeskolen jævnfør målene fra Folkeskolereformens aftaletekst.
Med andre ord: Hvad skal der MERE til, for at vi kan opfylde målene med reformen?
Det har været væsentligt for arbejdsgruppen, at målsætningerne afspejler, at Folkeskolen
med Folkeskolereformen har fokus på elevernes læring fremfor lærerens undervisning,
hvorfor også elevernes læringsudbytte skal kunne dokumenteres. Elevernes motivation og
trivsel skal gå hånd-i-hånd med et øget fokus på faglighed i Folkeskolen. Denne opgave
skal løses af professionelle medarbejdere, der samarbejder åbent omkring elevernes læring.
Arbejdsgruppen anbefaler følgende målsætninger for folkeskolerne i Thisted Kommune:
Thisted Kommunes folkeskoler har:
§

faglighed og læring i fokus med elevernes trivsel og motivation som
omdrejningspunkt.

§

et professionelt samarbejde med elever, forældre og omgivende samfund med gode
relationer, gensidig tillid og åbenhed som fundament.

§

en evalueringskultur med elevernes læringsudbytte i fokus.

Det har været arbejdsgruppens udgangspunkt, at målsætningerne skal danne grundlag
for en lokal drøftelse af, ”Hvad forstår vi ved målsætningerne på vores skole?” og ”Hvordan ser vi målsætningerne udmøntet på vores skole?”
Forvaltningen undersøger endvidere, hvorvidt der, efter godkendelse af udviklingsplanen
for dagtilbudsområdet og skolerne (jævnfør budgetforliget for 2014), som skal være færdig ultimo juni 2014, er mulighed for at udarbejde fælles læringsmålsætninger for 0-18
års-området i Thisted Kommune med henblik på at skabe bedre sammenhæng i børnenes
læring. Sådanne målsætninger vil i givet fald erstatte nærværende målsætninger
Arbejdsgruppens arbejde har været fremlagt for ”Visionsgruppen for Folkeskolen” den 12.
november, hvilket gav anledning til bemærkningerne vedlagt som bilag.
På baggrund af bemærkningerne har gruppen tilføjet ”faglighed” i målsætningen samt
erstattet ”lyst til at lære” med ”motivation”.
Arbejdsgruppen anerkender bemærkningerne fra ”Visionsgruppen for Folkeskolen”, men
har fundet det hensigtsmæssigt at skelne mellem denne overordnede politiske beslutning
i Børne- og Familieudvalget, den administrative udmøntning af målsætningerne samt den
lokale praksis. Med nærværende målsætninger er det hensigten at have et afsæt for det
videre arbejde med effektmål. Dette arbejde bliver en af opgaverne i arbejdsgruppen
”Dokumentation og Evaluering” jævnfør Drejebogen og forventes klar til sagsfremstilling i
foråret 2014.
Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt, skolernes nuværende situations taget i betragtning, at arbejdsgruppen ”Dokumentation og Evaluering” har en procesorienteret tilgang til udmøntningen af skolemålsætningerne, som Visionsgruppen foreslår.
RETSGRUNDLAG
Folkeskolereformen L 51 2013-2014 samt Folkeskoleloven LBK 521
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Der ses umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser af målsætningerne for
folkeskolerne i Thisted Kommune.
Opfyldelsen af målsætningerne forudsætter dog kompetenceudvikling af medarbejderne i
folkeskolerne i forhold til øget målstyring, som er en forudsætning for
evalueringskulturen, hvilket der er afsat ressourcer til i forbindelse med implementering
af Folkeskolereformen.
ANDRE KONSEKVENSER
Intet at bemærke.
HØRING OG KOMMUNIKATION
Sagen sendes til høring i skolebestyrelserne, i de lokale MED på skolerne samt i de faglige
organisationer (Skolelederforeningen, FOA, BUPL og DLF) med sidste frist for indsendelse
af høringssvar den 6.1.14, hvorefter sagen genfremsendes til Børne- og Familieudvalget
den 14.1.14 inden endelig godkendelse i Thisted Kommunalbestyrelse den 28.1.14.
Forvaltningen er opmærksom på den forholdsvis korte høringsfrist; dette skyldes et
hensyn til skolernes tidspres i forhold til implementering af Folkeskolereformen.
Sagen fremsendes til efterretning i Byrådets møde den 17. december 2013.
INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at høringsprocessen godkendes.
Besluttet på Børne- og Familieudvalget den 03-12-2013 som punkt 221
Godkendt.
Høringen lægges på Thisted Kommunes hjemmeside.
Sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgets møde den 14. januar 2014
Høringsfristen er nu passeret, der er indkommet 29 høringssvar.
Høringssvarene er medsendt som bilag til denne sagsfremstilling.
Forvaltningen vil udarbejde et notat med baggrund i høringssvarene. Notatet fremsendes
til udvalget inden mødet. Notat vil indeholde forvaltningens anbefalinger.
INDSTILLING
Forvaltningens indstiller, at
• udvalget tager beslutning omkring målsætninger for folkeskolerne, med baggrund
i forvaltningens notat.
Besluttet på Børne- og Familieudvalget den 14-01-2014 som punkt 24
Indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen.
Besluttet på Thisted Kommunalbestyrelse den 28-01-2014 som punkt 16.
Godkendt.
Besluttet på Thisted Kommunalbestyrelse den 28-01-2014 som punkt 16.

