Nyhedsbrev: 29.11.2013:

Folkeskolereform
Kære forældre
Vi har fået en folkeskolereform i Danmark.
Reformen har helt overordnet det formål, at alle
elever skal lære mere og trives bedre.
Reformen træder i kraft i august 2014, og vi er i
fuld gang med at forberede, hvordan reformen
kan realiseres på vores skoler. Jeres børn
kommer ikke til at slå dørene op til en helt ny
skole efter sommerferien 2014. Men de vil
gradvist opleve ændringer, som vil påvirke deres
måde at gå i skole på.
Her i skole- og dagtilbudsafdelingen vil vi gerne
løbende holde jer forældre orienteret om
processen. Det vil vi blandt andet gøre gennem et
nyhedsbrev som dette. Hvis I følger linkene i
nyhedsbrevet, kommer I direkte ind på vores
hjemmeside om reformen –
www.norddjurs.dk/folkeskolereformen. Her kan I
også tilmelde jer en nyhedsmail, hvis I ønsker at
holde jer opdateret om reformens realisering.

Hvordan foregår det i Norddjurs
Kommune?
I Norddjurs Kommune har vi valgt, at reformen
skal være et fælles anliggende. Det betyder, at vi
har udarbejdet en drejebog og nedsat 13
arbejdsgrupper, der skal arbejde med hver deres
afgrænsede emne i reformen. Én gruppe arbejder
f.eks. med, hvordan ”en længere og mere varieret
skoledag” kan se ud. Forslagene fra de 13 grupper

kommer i høring – bl.a. i skolebestyrelserne. I de
13 grupper sidder både repræsentanter for
forvaltningen og for skolelederne og
medarbejderne på skolerne. Vi har også tænkt os
at inddrage dem, det hele handler om, nemlig
eleverne – jeres børn – bl.a. gennem et
arrangement for det fælles elevråd.

Hvad betyder det konkret for vores barn?
Efterhånden som arbejdsgruppernes arbejde
skrider frem vil vi udsende nyhedsbreve til jer
med informationer om, hvordan
arbejdsgruppernes forslag får betydning for jeres
barns skolegang.
Allerede nu ved vi dog, at vi på vores skoler vil
blive endnu mere bevidste om, hvad det er, der
har effekt på skoleelevers læring og trivsel. Vi vil i
høj grad læne os op af den forskning, der
eksisterer på området og stræbe efter at indrette
vores skoler sådan, at jeres børn møder den
undervisning og den tilgang, der mest sandsynligt
skaber læring og trivsel.
Vi kan forsikre jer om, at vi har store ambitioner
på jeres børns vegne!
Hvis I har kommentarer til dette nyhedsbrev eller
får ideer til arbejdsgrupperne, når I læser om
dem på hjemmesiden, vil vi meget gerne høre fra
jer. I kan i så fald kontakte udviklingskonsulent
Lene Ravn Holst på lrh@norddjurs.dk.
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