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Folkeskolereformen – Rebild Kommune
Den centrale proces i forhold til folkeskolereformen er nu at være forbi, omvendt knokles der videre på
skolerne med den konkrete udvikling og planlægning, så vi er klar til at møde eleverne og reformen til
august.
Målsætninger for folkeskolen
Folkeskolereformen bygger på tre overordnede målsætninger.
 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden
og praksis.
I maj måned skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til hvordan vi konkret skal måle på disse
målsætninger. Målsætningerne bliver til dels målt gennem nationale undersøgelser (trivselsundersøgelsen
og de nationale test), men der ligges også op til, at vi selv opsætter lokale mål for folkeskolens udvikling,
der understøtter de overordnede målsætninger i reformen.
Trivsel og arbejdsmiljø
I samarbejdet mellem Lærerforeningen, Skolelederforeningen og Center Børn og Unge drøftes en række af
de praktiske og konkrete spørgsmål, der rejser sig i forhold til trivsel og arbejdsmiljø. Drøftelserne har
resulteret i en række principper, der er under løbende udvikling. Principperne kan findes under
http://rebild.dk/personalestuen. Her kan du blandt andet læse om principperne for deltidsansættelse,
fleksjob og aldersreduktion.
Den 21. marts mødtes alle tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og skoleledere for at drøfte
det fremadrettede samarbejde, da rollerne ændrer sig for alle parter. Alle parter er enige om, at der nu er
færre regler at organisere arbejdet efter, hvilket gør dialogen mellem medarbejder og ledelse endnu
vigtigere end tidligere. Kernen i dialogen bliver det værdipapir, der er udarbejdet i fællesskab og som også
ligger på http://rebild.dk/personalestuen.
Fælles skole og dagtilbudspolitik
Som udløber af skolereformarbejdet skal der laves en fælles skole- og dagtilbudspolitik. Politikken forventes
at komme i høring fra april til september. Det bliver en lang og anderledes høringsperiode, hvor vi meget
gerne vil i dialog med rigtig mange elever, medarbejdere, bestyrelser og andre, der har berøring med skoleog dagtilbudsområdet.

Med venlig hilsen
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