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Folkeskolereformen – Rebild Kommune
November bliver måneden hvor vi for alvor begynder at konkretisere rammerne for skolernes videre
arbejde med folkeskolereformen. Den 23. oktober var de fire arbejdsgrupper samlet for første gang. Det
blev en arbejdsdag, hvor der var alt fra begejstring til frustration. Alt hvad der hører sig til i en idéfase. Den
22. november mødes arbejdsgrupperne igen. Her skal de mange ideer konkretiseres til håndgribelige
anbefalinger og rammesætning for skolerne. Du kan læse mere om den første arbejdsdag, processen
generelt mv. på følgende hjemmeside http://rebild.dk/skolereform-elever-skal-blive-saa-dygtige-de-kan
Nyt fra arbejdsgruppen vedr. ny overenskomst
Folkeskolereformen hænger tæt sammen med den ny overenskomst for lærerne. For at styrke samarbejdet
mellem ledelserne og medarbejderne, er der nedsat en arbejdsgruppe vedr. ny overenskomst. Gruppen
består af repræsentanter fra lærerkredsen, skolelederforeningen og forvaltningen. Arbejdsgruppen har
udarbejdet et udkast til principper og værdigrundlag for samarbejdet mellem skoleledelserne og
medarbejderne. Udkastet er allerede nu sendt ud til medarbejderne, for at synliggøre de overvejelser
arbejdsgruppen gør sig i forhold til det fremtidige samarbejde. Målet er at skabe åbenhed omkring de
drøftelser der er parterne imellem, og forhåbentlig kan det også bidrage til nogle afklaringer på den enkelte
skole.
Projekt ”Trivsel og arbejdsmiljø i folkeskolen efter folkeskolereformen”
Projektet vedr. trivsel og arbejdsmiljø er nu klar til at gå i gang. Formålet med projektet er at sætte fokus på
og skabe en ny kultur for trivsel og arbejdsmiljø inden for de nye rammer som folkeskolereformen og den
ny overenskomst sætter. Med andre ord tager de fire ovenstående arbejdsgrupper sig af indholdet og
Projekt ”Trivsel og arbejdsmiljø i folkeskole efter folkeskolereformen” tager sig af rammerne. Senest i uge
47 skal der være nedsat arbejdsgrupper på den enkelte skole og medio december kommer der et
opstartsarrangement for projektet. Vil du vide mere kan du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller
skoleleder.
Finansiering af reformen er på plads
Finansieringen af skolereformen er kommet på plads i forbindelse med budgetaftalen. Hvordan finansiering
er fremkommet kan ses nærmere i detaljer ved at se Børn og Ungeudvalgets dagsorden på hjemmesiden
www.rebild.dk.

Med venlig hilsen
Ulrik Andersen
Styregruppen – Indhold.
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