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Vedrørende: Høringssvar om implementering af politisk aftale om håndtering af faglige udfordringer

Skolebestyrelsen for Skovvejens Skole takker for muligheden for at afgive høringssvar om implementeringen af delelementet omhandlende afkortning af skoledagen og om implementeringen af
øvrige delelementer i ”National aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser” i Ballerup Kommune

Om en yderligere afkortning af skoledagen
Skolebestyrelsen foretrækker mulighed e), hvor skolerne – hvis de ønsker det - får den maksimale mulighed for at konvertere den understøttende undervisning til co-teaching, inklusionsindsats,
holddeling mv. Det er skolebestyrelsens vurdering, at dette giver skolen den størst mulige frihed til at tilrettelægge det bedste tilbud for eleverne. Skolebestyrelsen har tillid til, at skolen
tilrettelægger det bedst mulige for børnene, hvor der både tages hensyn til den bedst mulige undervisning af børnene og den bedst mulige tilrettelæggelse af børnenes tid i fritidsordningen.
Skolebestyrelsen vil følge op på skolens erfaringer med at afkorte skoledagen ved skoleårets afslutning.

Om de øvrige delelementer
Mulighed for ikke at udarbejde elevplaner
Skolebestyrelsen bakker op om, at der gives mulighed for, at der kun udarbejdes elevplaner i dansk, engelsk og matematik samt eventuelt 1-2 yderligere fokusområder, som den enkelte skole
vælger. Skolebestyrelsen har tillid til, at skolen fortsat løbende vil forholde sig til elevernes faglige udvikling og trivsel.

Mulighed for ikke at udarbejde kvalitetsrapporter
Skolebestyrelsen bakker op om model c, dvs. at kvalitetsrapporter alene udarbejdes hvert andet år. Det er skolebestyrelsens vurdering, at dette i højere grad vil give skolerne mulighed for at følge
anbefalinger i kvalitetsrapporten til dørs i de år, hvor der ikke skal laves kvalitetsrapporter. 

Mulighed for at fravige målsætningen om undervisningskompetence i de fag, læreren underviser i
Skolebestyrelsen bakker op om muligheden for at fravige kravet om linjefagsdækning i indeværende skoleår. Skolebestyrelsen forventer ikke, at dette vil medføre større ændringer i fordelingen af
ressourcer på skolen. Skolebestyrelsen har tillid til, at skolen fordeler ressourcerne bedst muligt, og skolebestyrelsen er enig med skolen i, at linjefagsdækningen er vigtigere jo ældre eleverne er.

På skolebestyrelsens vegne, formand for skolebestyrelsen på Skovvejens Skole
Sanne Maaløe-Andersen


