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Foreningen af Skolebestyrelser i Aarhus, FSAA årsberetning 2018 

Den 23. september 2018, Aarhus 

Konstituering af bestyrelsen for FSAA (Foreningen af Skolebestyrelser i Aarhus) 

Bestyrelsen har i det forløbne år været: 

- Formand Charlotte Jacobsen, Engdalskolen (valgt 2016) 
- Næstformand Cecilie Harrits, Samsøgades Skole (valgt 2017 – udtræder feb. 2018) 
- Næstformand Lene Anhøj, Bakkegårdsskolen (valgt 2017 – tiltræder som næstformand april 2018) 
- Dorthe Borgkvist, Næshøjskolen (valgt 2016)  
- Kim Bakholdt, Skødstrup skole (valgt 2017 – udtræder juni 2018)  

Suppleanter: 

- Abdi-Rahman Mahmud Iidle, Møllevangskolen 
- Tine Andresen, Mårslet  

 
Tilforordnede: 

- Tidl. FSAA formand Elsebeth Pii Svane, tidligere Vejlby Skole  
- Helge Ratzer, tidligere Samsøgades Skole  
- ÅFO repræsentant (deltager i bestyrelsesmøderne) 
Repræsentation:  

- Brugerrådet for det Koordinerede Kørselstilbud 
o Birgitte Nielsen, Skovvangskolen  

- Århus Forældreorganisation, ÅFO bestyrelse med 1 plads som tilforordnet 
- Integrationsrådet i Aarhus Kommune 

o Helge Ratzer 

Aktiviteter 

 Fællesbrev med ÅFO, Skole & Forældre til politikerne i Århus byråd i maj 2018 før 

budgetforhandlingerne 2019-2021, hvor vi opfordre dem til at fastholde vedtaget ambitiøse børne- & 

ungepolitik og ikke spare på området, der har været ramt af løbende besparelser og dårlig tåler mere, 

når det skal findes besparelser på de annoncerede 275 mill. kroner.   

 Fælles debatindlæg i Aarhus Stiftstidende med ÅFO, Skole & Forældre maj 2018, hvor vi rejser vores 

bekymring for at vedtaget ambitiøse børne- & ungepolitik ikke kan fastholdes, når man igen står 

overfor besparelser på annoncerede 275 mill. kr. 

 Fælles velkomstbrev til de nye skolebestyrelser og reklamere for skolebestyrelsernes dag sammen 

med B & U rådmand, Århus Forældreorganisation, ÅFO og Skole & Forældre. 

 Deltaget på dialogmøder og infomøder som afholdes af B & U for skolebestyrelserne i Aarhus 

 Løbende fremsendelse af spørgsmål til forvaltning vedr. emner som har optaget os – det være sig: 

Brugen og kvaliteten af elevplaner, om specialklasse elever får deres timer, når der samlæses på flere 

trin og det være sig status på erhvervsrettet projektorienteret undervisning og udbredelse af 

differentieret undervisning, opfølgning på kvalitetsrapporterne som bonner negativt ud i flere år i 

træk, og senest har det har været BYOD, hvor vi ønskede en præcisering for retningslinjer – der er 

oplyst som flg.: 

”En skole må gerne opfordre eleverne til at medbringe deres egen computer mv. Der kan dog ikke være 

tale om mere end en opfordring.” Det er kommunalbestyrelsens og den enkelte skoleleders ansvar, at 

det klart og tydeligt kommunikeres til forældrene, at det ikke er et krav, at eleverne medbringer egen 

computer mv., så de ikke føler sig forpligtede eller pressede til at lade deres børn medbringe eget 

udstyr. ” 
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Nu mangler vi bare at kommunen får opdateret sin egen vejledning for BYOD – I vedlagte vejledning 

nævnes ikke skolens forpligtelse til at stille udstyr til rådighed for dem, der ikke ønsker at/kan 

medbringe eget udstyr: 

https://aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/foer-dit-barn-starter-i-

skole/en-god-skolestart/samarbejde-mellem-skole-og-hjem/dit-barn-kan-medbringe-sin-egen-

computer/ 

Følgegrupper/møder med B & U  

 Dialogmøde med rådmand vedr. kommende dialogmøder* 

 RULLs baggrundsgruppe 

 Møder i SFO-arbejdsgruppen - temamødeprogram om Mål- og indhold for SFO 

 Følgegruppemøde vedrørende analyse af Pædagogisk Afdeling 

 B & U dialogmøder med faglige org. – lederforeninger og forældreorganisationer – fx om omsætning af 

børne- og ungepolitik til kulturforandring i Børne & Unge, kvalitetsrapporten etc. 

 Administrative planlægningsmøder med forvaltning om Skolebestyrelsernes Dag og rådmandens 

dialogmøde med skolebestyrelserne*.   

 Sparingsforum for forældre om kommende læringsportal samt samarbejdsplatform 

*På disse møder har FSAA også benyttet lejligheden til at rejse emner til dagsorden, som særlig har optaget os 

– fx Registrering af bortvisninger, Procedurer i forbindelse med magtanvendelser, Indsats ift. børn i angst / 

skolevægring - hvornår der tilbydes sygeundervisning etc. 

 Høringssvar: 

 FSAAs høringssvar vedr. gentænkning af tilbuddene til børn og unge i Gellerup, Tovshøj og Ellekær  

Se bilag 1. 

 Høringssvar ang. Sports- og fritidspolitik 2018-21 – fælles med ÅFO 

Se bilag 2. 

 FSAAs høringssvar vedr. Børn og Unges forslag til besparelser i forbindelse med budget 2019-2021 

samt det efterfølgende alternative forslag til besparelse 

Se bilag 3. 

Andet: 

 Foretræde for Børne- og Unge udvalget vedr. ”Forslag fra SF om at sætte skolerne fri af 

læringsplatforme”  

Se bilag 4 

 FSAA har sammen med Århus Forældreorganisation afholdt inspirationsmøde om arbejdet i 

SFOforældreråd for skolebestyrelserne i Aarhus. 

 FSAA har afholdt fællesmøde/åbent bestyrelsesmøde vedr. besparelsesforslag i forbindelse med 

budget 2019-2021.  

 FSAA står som medarrangør til kommende Oplæg og debat om kulturelle forskelle, religion og 

rummelighed blandt børn og lærere i folkeskolen ved ph.d. Laura Gilliam, lektor ved DPU, Danmarks 

institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.  

https://aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/foer-dit-barn-starter-i-skole/en-god-skolestart/samarbejde-mellem-skole-og-hjem/dit-barn-kan-medbringe-sin-egen-computer/
https://aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/foer-dit-barn-starter-i-skole/en-god-skolestart/samarbejde-mellem-skole-og-hjem/dit-barn-kan-medbringe-sin-egen-computer/
https://aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/foer-dit-barn-starter-i-skole/en-god-skolestart/samarbejde-mellem-skole-og-hjem/dit-barn-kan-medbringe-sin-egen-computer/
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Status 

Foreningen af skolebestyrelsers formål er at varetage skolebestyrelsernes interesser i forhold, der har 

betydning for folkeskolerne i Aarhus og 

 at drøfte og vurdere disse forhold 

 at styrke samarbejdet mellem skolebestyrelserne 

 at arbejde for en styrkelse af niveauet i folkeskolerne i Aarhus 

Året har budt på rådmandsskift samt direktørskifte, hvor Søren Aakjær for nuværende er konstitueret i 
direktørstillingen.  

Der har været afholdt 2 dialogmøde hhv. et med afgående rådmand Bünyamin Simsek og et med tiltrådt 
rådmand Thomas Medom, hvor der på begge møder var åbent lidt mere op for dialog fra skolerne i salen med 
rådmanden, som der tidligere har været givet., at udsendt referat fra møderne om holdninger fra salen er 
noget farvet bringer kun lidt malurt i bægret. 
Det er vigtigt, at skolebestyrelserne inviteres til dialogmøder, der har et relevant indhold, som er ud over de 
allerede kendte gode historier fra BUnyt eller særlige mærkesager for rådmanden. Møderne skal have plads til 
dialoger i plenum - og vi ser gerne flere byrådspolitikere deltager.  

Vi har i FSAA vægtet at arbejde på det fælles, det langsigtede og det, der ikke nødvendigvis italesættes lokalt. 
Skolebestyrelserne har selv fint tag på det, der har de flestes umiddelbare interesse. 

 

Brabrand d. 23. september 2018, Charlotte Jacobsen 

Vedlagt flg. bilag: 

1: FSAAs høringssvar vedr. gentænkning af tilbuddene til børn og unge i Gellerup, Tovshøj og Ellekær 

2: Høringssvar ang. Sports- og fritidspolitik 2018-21 – fælles med ÅFO 

3: FSAAs høringssvar vedr. Børn og Unges forslag til besparelser i forbindelse med budget 2019-2021 samt det 

efterfølgende alternative forslag til besparelse. 

4: Foretræde for Børne- og Unge udvalget vedr. ”Forslag fra SF om at sætte skolerne fri af læringsplatforme” 
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Bilag 1: 

FSAAs høringssvar vedr. gentænkning af tilbuddene til børn og unge i Gellerup, Tovshøj og Ellekær. 

FSAA, Foreningen af Skolebestyrelser i Aarhus, takker for muligheden for at kunne give høringssvar.  

Indstillingen der er i høring: 

At 1) byrådet ud fra inddragelsesprocessen og kortlægningen godkender de temaer og det politiske fokus, som 

skal danne rammen for initiativfasen i efteråret – hvor initiativerne skal findes indenfor flg. valgte 5 

hovedtemaer.: 

 Ambitioner og forventninger til børnene og de unge 

 Tidlig og rettidig indsats og helhedssyn på børnene og de unge 

 Familien / forældrene 

 Sprog 

 Fællesskaber / medborgerskab 
 

At 2) forslagene til initiativer sendes i høring i maj 2018. 

Bemærkninger til indstilling: 

FSAA glædes over ambitionen om at ville gøre det bedre og kan umiddelbart kun støtte de valgte temaer, man 

ønsker at vurdere nuværende og fremtidige initiativer i forhold til.  

Vi bemærker, at der i indstillingen står at temaer vil blive udmøntet i et tværmagistratsligt samarbejde med 

tæt inddragelse af samarbejdspartnere som eksempelvis boligforeninger, fritidslivet med flere. - I FSAA vil vi 

gerne tilføje flg. anbefaling til inddragelse: 

 At man indhenter tanker fra alle de lærere, pædagoger og socialrådgivere, der i de sidste fx 10 år har 

arbejdet med denne ungegruppe i byens 10.klasser. Det giver nemlig et blik på tværs af 

folkeskolereformen og samtidig refleksioner fra medarbejdere, der i 10. klasse har mødt den enkelte 

unge med friske øjne og dannet relationer i arbejdet med dannelse og uddannelse. Der vil naturligvis 

ikke komme svar fra alle, men der vil komme svar, hvor man har skarpe iagttagelser eller 

succeshistorier - og hvor man har hjertet for disse unge mennesker. 

Øvrige generelle bemærkninger:  

 Vi vil gerne anbefale, at man inddrager og støtter integrationsrådet med økonomi, da dette er aktive 

forældre, der kender behov og tilbud, som vil gavne integrationen og uddannelse blandt børn og unge 

i de nævnte områder. 

 Når en hjerne skal lære to sprog på samme tid, går det ofte ud over især drengene, der udvikler deres 

hjerne langsommere. Det er derfor særlig vigtigt, at man vægter undervisning, som inddrager 

læringsmetoder, der fremmer de områder af hjernen, der motiverer drenge til læring, hvis vi ikke skal 

vedblive med kun at se pigerne følge med fagligt. Vi taber både de 2 sprogede og de oprindelige 

drenge ved ikke at indføre reformen og undervise aktivt med metoder, der bl.a. understøtter 

drengehjernens behov for konkret handling og projektundervisning. 

 Når børn, der starter ud i andet skoledistrikt pga. et ikke uvæsentligt behov for dansk, skal lykkes med 

at opnå de ønskede danskkundskaber, vil vi anbefale, at det bliver frit, om de ønsker at fortsætte og 

afslutte deres folkeskole i den skole, de er startet ud på - og ikke lade det bero på økonomi, fordi 

bustransport kun betales af kommunen så længe, der er et direkte behov. Påtvunget skoleskift og 

brudte relationer understøtter sjældent trivsel og faglige resultater, tværtimod koster hvert skoleskift 

ca. ½ tabt skoleår. 

Aarhus den 7. juni 2017 

Charlotte Jacobsen, FSAA Formand  
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Bilag 2: 

Aarhus, den 12. oktober 2017  

Høringssvar ang. Sports- og fritidspolitik 2018-21  
På vegne af Foreningen af Skolebestyrelser i Aarhus og Århus Forældreorganisation  
Vi hilser sports- og fritidspolitikken velkommen og er glade for at se de mange ambitiøse mål for sunde 
fællesskaber og bevægelse i balance, som er indeholdt i udkastet.  
 
Særligt er vi tilfredse med at læse, at der er en ambition om at vedligeholde og udbygge idrætsfaciliteter, så de 
bliver tidssvarende og kapaciteten tilstrækkelig til at kunne rumme byens vækst – herunder også det stigende 
børnetal. Til det vil vi gerne tilføje, at der særligt i tætbebyggede områder af kommunen er brug for grønne 
udendørsarealer i forbindelse med de øvrige idrætsfaciliteter og meget gerne i umiddelbar nærhed af skoler 
og andre pædagogiske fritidstilbud.  
 
ÅFO og FSAA ønsker stærke og prosociale samlingssteder for alle byens børn og unge, hvor de kan mødes på 
tværs og i et fællesskab om aktiviteter, der støtter og fremmer deres udvikling. Derfor ser vi også gerne, at den 
nye Sports- og fritidspolitik indeholder et stærkere perspektiv på den mulighed for udvikling af 
demokratiforståelse og medborgerskab, der ligger i foreningslivet. På linje med Århus Ungdommens Fællesråd 
ser vi gerne, at folkeoplysningsforeningerne og bredden i fritidspolitikken betones yderligere forud for en 
endelig vedtagelse af politikken.  
 
Det er desuden vigtigt for os at sports- og fritidsliv er for alle kommunens børn. Vi ser derfor gerne, at der i 
den nye Sports- og fritidspolitik er et stærkere fokus på fritidslivets og fritidspædagogikkens særlige rolle i 
forhold til at støtte og inkludere børn med særlige behov i de store fællesskaber. Vi støtter derfor ÅUF’s forslag 
om, at en særlig indsats for at engagere børn med særlige behov og handicaps skrives ind i politikken, og at der 
tilstræbes et tværmagistratsligt samarbejde om at nå målsætningen om, at 80 % af kommunens børn og unge 
deltager aktivt i fritids- og foreningslivet. I forlængelse heraf ser vi det som en helt afgørende faktor, at der 
også bliver fokus på fastholdelse af gruppen af unge fra 14-23-årige i forenings- og fritidslivet.  
 
Faciliteter  
I forlængelse af åben skole og klubbernes indflytning på skolerne oplever vi, at der er et stadig stigende behov 
for, at skolerne og de fritidspædagogiske tilbud (SFO og klub) i højere grad end det er tilfældet i dag, får 
mulighed for dels at have råderet over egne faciliteter, dels at have god adgang til sports- og fritidsfaciliteter i 
hele kommunen. Dette er en forudsætning for, at skole, SFO og klubber kan være med til at sikre, at de gode 
tanker i Sports- og fritidspolitikken bliver til virkelighed.  
 
Ved at udvide skolernes råderet over egne lokaler bliver muligheden for at trække idræts- og fritidsforeninger 
ind på skolen under åben skole, langt bedre end det er tilfældet i dag. Og ved at give skolerne nemmere 
adgang til idrætsfaciliteter uden for skolen kan vi sikre, at alle børn og unge præsenteres for og introduceres til 
det fællesskab, der ligger i et aktivt sports-, fritids- og foreningsliv. 2. 
 
Konkret foreslår vi, at den nuværende aftale om ”Lokalt samarbejde om brug af skolens faciliteter – 
Sammenhæng mellem fritidsbrug og en længere og mere varieret skoledag, sagsnummer 13/022213-14” 
revideres, så det fremgår, at både skole, SFO og klub har råderet over egne lokaler i hele åbningstiden. 
Fritidsbrugernes anvendelse af lokalerne kan så foregå i samarbejde og dialog med skolen efter konkret og 
lokal aftale. Denne opfordring hilser Skolelederforeningen velkommen, da de også mange steder ser en 
udfordring med en høj belægningsgrad for fritidsbrugere på skolerne i dag.  
 
Åben skole og samarbejde mellem skoler og foreninger  
FSAA og ÅFO ønsker at fortsætte og udvikle samarbejdet mellem skoler, fritidspædagogiske tilbud og de lokale 
foreninger. Et samarbejde under åben skole kan være med til at engagere og fastholde børn og unge i 
sportsklubber og foreninger, hvor de kan få konkrete erfaringer med foreningsliv, aktivt medborgerskab, 
demokrati, frivillighed og fællesskab.  
 
Samtidig er det afgørende, at åben skole-initiativer ikke kun kommer til at handle om at hverve medlemmer til 
de lokale foreninger. Samarbejdet skal understøtte børn og unges læring og trivsel i den varierede skoledag, og 
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vi foreslår derfor at der afsættes ressourcer til kompetenceudvikling og vejledning af både foreninger og 
skoler, så vi sikrer, at tilbuddene lever op til intentionerne i åben skole-tankegangen. Det skal derfor også 
gøres lettere for både skoler og foreninger at etablere samarbejder der ligger inden for skoledagens 
anbefalede længde.  
 
Med disse kommentarer bakker ÅFO og FSAA op om udkastet til politikken.  
 
Med venlig hilsen  
 
Morten Bowman, formand for Århus Forældreorganisation (morten@aafo.dk)  
Charlotte Jacobsen, formand for Foreningen af Skolebestyrelser i Aarhus (chajac62@gmail.com)  
Cecilie Harrits, næstformand for Foreningen af Skolebestyrelser i Aarhus (cecilie@harrits.dk) 

mailto:cecilie@harrits.dk
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Bilag 3: 

FSAAs høringssvar vedr. Børn og Unges forslag til besparelser i forbindelse med budget 2019-2021 samt det 

efterfølgende alternative forslag til besparelse. 

FSAA, Foreningen af Skolebestyrelser i Aarhus, takker for muligheden for at kunne give høringssvar. 

Generelle bemærkninger: 

FSAA ser med bekymring på de varslede besparelser, som rammer de svageste, hvor mange familier vil blive 

ramt fra flere vinkler af Aarhus Kommunes samlede besparelsesbuket. Vi savner en samlet vision for de 

svagestes vilkår. 

FSAA har gennem de seneste sparerunder i Børn og Unge peget på såvel de mange ledelseslag, de 

administrative fællesskaber og færre påduttede centrale projekter som gode veje til besparelser - og vi ser 

med tilfredshed, at disse punkter er medtaget i sparekataloget. 

FSAA er meget tilfreds med beskrivelsen af en kulturomlægning i Børn og Unge til at have fælles ansvar for 

opgaveløsningen. Netværksdannelse indenfor Børn og Unge er en rigtig god tanke - det må også være vejen til 

at sikre den tætte kontakt, der i dag er mellem klubberne og gadeplansmedarbejderne. Vi må anbefale, at der 

også etableres tæt samarbejde med de øvrige magistratsafdelinger, der er en del af børn og unges liv, uanset 

om det er i kulturelle, sociale eller sundhedsmæssige sammenhænge. 

Forslag til ændret skolestruktur (pkt.1) er alt for dyr i tabte relationer, usikkerhed og uoverskuelighed for børn, 

ansatte og forældre – ødelæggende for skolen som det lokale samlingspunkt og sammenhængs-kraft. 

Alternativt besparelsesforslag til erstatning for dette forslag hilses derfor velkommen. 

Vestbyen er under udbygning og forandring, det kan anbefales, at der i byudviklingen afsættes plads til 

placering af nye Vestby-skoler, der vil få alsidige skoledistrikter. 

Der er tre punkter, FSAA ikke kan se hensigten med: 

 Lukningen af Center for Læring (pkt. 7) har været foreslået før og er nok en central besparelse. Men 

det drives altså af bidrag fra skolerne. Det blev konsekvensen, da forslaget sidst blev taget af bordet, 

for skolerne kunne se, at det var langt billigere at betale godt en snes tusind kroner end at skulle løse 

opgaverne selv. 

 Nedskæringen i tværfaglig enhed i Sundhed og Trivsel (pkt. 11) er ikke en besparelse. Simon Calmar 

har vist, at tidlig indsats er den bedste forebyggelse - det er den investering, der betaler sig bedst over 

år. Både region og regering er klar over det - den besparelse vil blive en ren Århus-historie. 

 Tidlig SFO-start (pkt. 3) har god effekt på de forældre, der starter første barn i skole - de har en 

sommer til at vænne sig til skolen - men det har ingen gavnlig effekt på børnene, siger undersøgelser. 

Til gengæld bliver man i børnehaven nødt til at overveje skoleparathed en ekstra gang, især for 

drengene. Vil barnet være klar til 3 måneder yngre at stå med færre voksne, måske skiftende 

ferievikarer - og en skiftende, feriepræget børnegruppe. Hvis barnet ikke magter skolestarten og skal 

gå året om, har det lidt nederlag, og et skoleskift er ofte nødvendigt for at komme fri og starte på en 

frisk. 

Øvrige bemærkninger: 

De mange besparelser i kataloget suppleres af budgetnedskæringer på såvel lønsum som forbruget af vand, el 

og varme. Alle pengene lægges i den samme pose - og skolebestyrelserne har i deres godkendelse ikke magt 

over vejr og vind, så der kan kun spares på løn og undervisningens kvalitet. - Det kommer til at gå ud over de 

svageste børn,  bl.a. ”inklusionsbørnene”, som ikke trives i de mulige rammer og må overflyttes først til 

specialklasser og måske siden til specialskole.  

Der er brug for en ny specialskole for de normaltbegavede børn, der ikke kan holde til at gå i skole under de 

nuværende betingelser - hverken i normal- eller specialklasser. Hvor er deres retskrav på undervisning blevet 

af i besparelserne? 

Aarhus den 11. september 2018 
Charlotte Jacobsen, FSAA Formand    
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Bilag 4: 

Børn og Unge-udvalget den 29. august 2018 

Foreningen af Skolebestyrelser i Århus, FSAA foretræde vedr. ”Forslag fra SF om at sætte skolerne fri af 

læringsplatforme”  

Med flg. bemærkninger til forslaget: 

 Forslagets omfang er uklart – er dette en beslutning, der omfatter læringsplatforme i al fremtid eller 

blot den af kommunen valgte læringsplatform ”MinUddannelse” som informere forældre via AULA?  
 

 Der er allerede givet stor frihed til brugsomfanget af læringsplatformen, MinUddannelse lokalt på 

skolerne, så det er uklart hvad dette forslag bidrager yderligere med.  
 

 Den nye kommunikationsplatform AULA (Erstatning for ForældreIntra) og læringsplatformen hænger 

uløseligt sammen. I AULA vises vigtige informationer fra læringsplatformen og evt. andre løsninger – fx 

ugeplaner, årsplaner, og informationer vedr. elevplanen; alle sammen informationer, der kun kan 

strømme fra læringsplatformene. De findes kun her, og hvis læringsplatformene ikke bliver brugt i 

tilstrækkelig grad, bliver det svært at give lærerne et værktøj og en platform, som fx kan give 

meningsfulde elevplaner.  
 

 Fra FSAA vil vi gerne henstille til at man fastholder forpligtelsen på skolerne til at bruge den del af 

læringsplatformen, der danner datagrundlag for kommunikation om plan og udvikling med hjemmet. 

Uddybende begrundelse: 

AULA (Erstatning for ForældreIntra) er forældrenes indgang til oplysninger fra Læringsplatformen, 
MinUddannelse. Læringsplatformen er et stort kompleks af værktøjer, som ikke alene benyttes af ledelse, 
lærere og elever men også levere informationsdata til AULA. Derfor vil vi fra FSAA gøre opmærksom på, at 
AULA er forældrenes eneste informationskilde om mødetider, særlige arrangementer og andre ændringer i 
dagligdagen som bygger på data som MinUddannelse leverer.  

For alle børn er det også på læringsplatformen, man finder grundlaget for den årlige skole-hjem-samtale. Her 
er sidste års elevplan med både status og handleplan - hvem gør hvad i skole og hjem for at nå hvilke mål. Der 
er ny status både fagligt og socialt, så alt er samlet op til en god og engagerende samtale. 

Når alt går godt både fagligt og socialt, er det en nem samtale - værktøjet synes unødigt. 
Men børns liv er forskellige, og deres læring og trivsel er ikke uberørt af livets tilskikkelser - det være sig sociale 
hændelser som skilsmisse, arbejdsløshed eller sygdom i familien - eller egen sygdom eller mistrivsel. 

Her er det vigtigt uanset lærerskift at have et grundlag for kommunikation om udviklingen og samskabelsen 
om løsningerne. Vi har tidligere haft meget varierende lokale udgaver af afkrydsningsskemaer, som sjældent 
sagde andet end kan/kan næsten/kan ikke - uden nogen form for handleplan eller aftaler. Men så havde man 2 
årlige samtaler, og i løbet af året mødte man samtlige faglærere og fik en status mundtligt. Nu er der sjældent 
andet end en årlig samtale med kontaktlæreren - øvrig information afhænger af læringsplatformen. 

En tidlig indsats er vigtig, uanset om bekymringen drejer sig om det faglige niveau eller den almene trivsel. De 
stille piger og lidt ensomme drenge går ofte under skolens radar, og forældrenes observationer hjemme kan 
være essentielle for fælles tiltag omkring eleven.  Men forældre er ikke alle uddannede til at observere og 
gengive iagttagelser, de kan selv have vanskeligheder - og så baserer skole-hjem-samarbejdet sig udelukkende 
på skolens formidling af elevens udvikling. 

Læringsplanen indeholder altså en forebyggende indsats, hvor indsatser og udvikling følges. 
Voksnes blodtryk bliver målt og noteret - udviklingen følges, og man ser om evt. medicin, motion og 
kostændringer har ønsket effekt. Her er alle enige om at forebygge hjerte-kar-sygdomme. 

Det er vigtigt, at de inkluderede børn, stille piger og ensomme drenge ikke overses, fordi skole-hjem-
samarbejdet mangler grundlag. Lærerskift må heller ikke forsinke en indsats, der er væsentlig for elevens 
trivsel og udvikling. 

Det kan ikke forudses, hvem der får brug for større voksenopmærksomhed støttet af tæt kommunikation 
undervejs i skoleforløbet, så alle elever har brug for gode grunddata med reelle statusoplysninger, 
elevhandleplaner og et godt forældresamarbejde. 

Charlotte Jacobsen & Elsebeth Pii Svane  


