Skoleudvalget

Punkt 6.

Plan for evaluering af elementer i folkeskolereformen
2015-006816
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender revideret plan for evaluering af elementer i
folkeskolereformen
Beslutning:
Godkendt.
Forvaltningen udarbejder forslag til, hvorledes der kan følges op i forhold til profilskoler.
Tina French Nielsen, Hans Nymark Thaysen og Per Clausen fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Det tidligere Skole- og Kulturudvalg og det nuværende Skoleudvalg har i forbindelse med implementeringen
af folkeskolereformen vedtaget gennemførelse af en række evalueringer af specifikke elementer i reformen.
Skolerne har siden arbejdet med at implementere reformen, og det har nu vist sig, at de vedtagne tidspunkter for gennemførelse af evalueringerne i nogle tilfælde ikke er hensigtsmæssige i forhold til, hvor langt skolerne er med implementeringen af elementerne i reformen. Samtidig er det ikke alle evalueringerne, det giver
mening at gennemføre.
For at få et erfaringsgrundlag før gennemførelsen af evalueringerne foreslår Skoleforvaltningen, at planen for
evalueringer på nogle områder justeres, så evalueringerne falder på tidspunkter, hvor skolerne har haft mulighed for at arbejde i en længere periode med de elementer af skolereformen, der skal evalueres. Desuden
foreslås det, at flere af evalueringerne samles, så de bliver en del af en samlet evaluering.
Nogle af evalueringerne foreslås derudover erstattet af andre former for opfølgning.
Forslag til ændringer
Evalueringen af samlæsning, holddannelse og undervisning med 2 voksne i klassen er besluttet gennemført
ved udgangen af 2014. På det tidspunkt blev der stadig arbejdet med, hvordan den nye skoledag bedst kunne organiseres, og det er noget der stadig arbejdes med på skolerne. I stedet for at gennemføre evalueringen på nuværende tidspunkt foreslås det, at evalueringen sammenkobles med de besluttede evalueringer af
understøttende undervisning og den åbne skole i efteråret 2016.
Evalueringen af inklusionsindsatsen gennemføres som planlagt på nuværende tidspunkt, og forventes afrapporteret i september 2015.
Når det gælder de økonomiske rammer for omsætning af folkeskolereformen er der på nuværende tidspunkt
lavet en tilbagemelding til Skoleudvalget. Evalueringen af 2. bølge af de økonomiske rammer indgår i rapporteringen af den almindelige økonomi.
Skoleudvalget har besluttet, at implementeringen af helhedstilbud udskydes til august 2016. Da der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til, hvorvidt helhedstilbuddene skal iværksættes, foreslås det, at evalueringen ikke gennemføres.
Evaluering af konfirmationsforberedelsen gennemføres som planlagt i foråret 2015.
Indholdet i evalueringen af profilskoler er besluttet som en evaluering af ansøgningsproceduren. I stedet for
gennemførelse af en evaluering foreslås det, at erfaringerne fra første ansøgningsrunde anvendes i forbindelse med den kommende ansøgningsrunde i foråret 2015.
Evalueringen af samarbejdet mellem skoler og fritidscentre foreslås erstattet af, at Afdeling for Skoler i samarbejde med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen følger og tilretter samarbejdet.
Det er ikke tidligere besluttet, hvornår fritidstilbuddene skal evalueres. Det foreslås at fritidstilbuddene evalueres i efteråret 2016 samtidig med en større evaluering af flere elementer i reformen.
Det foreslås, at evaluering af de vedtagne evalueringsprincipper ikke gennemføres.

Skoleudvalget

Møde den 03.03.2015
kl. 08.30

Side 2 af 3

Skoleudvalget
Samlet foreslås følgende ændringer ift. de tidligere beslutninger:
Område der skal evalueres

Besluttet tidspunkt for gennemførelse
Udgangen af
2014

Foreslået tidspunkt for gennemførelse
Efterår 2016

Ikke fastsat

Forår 2015

Økonomiske rammer for omsætning af folkeskolereformen
Helhedstilbud i specialklasser
og på specialskoler

Ultimo 2014

De økonomiske rammer for
omsætning af skolereformen
2. bølge
Konfirmationsforberedelse

Ultimo 2015

Udgår, er tilbagemeldt til Skoleudvalget.
Udgår, da der
ikke foreligger
en beslutning
om helhedstilbud endnu.
Udgår, indgår i
den almindelige
økonomi.
Forår 2015.

Profilskoler

Efter skoleåret
2014/15
2016

Udgår.

Samarbejde mellem skoler og
fritidscentre
Fritidstilbud

Forår 2016

Udgår.

Ikke fastsat

Efterår 2016.

Den åbne skole

Ikke fastsat

Efterår 2016.

Principper for evaluering

Skoleåret
2016/17

Udgår.

Samlæsning, holddannelse
og undervisning med 2 voksne i klassen
Inklusion

Understøttende undervisning

Ultimo 2016

1.kvartal 2015

Efterår 2016.

Hvis de foreslåede ændringer gennemføres, vil de besluttede evalueringer blive gennemført som beskrevet i
nedenstående skema:

Forår 2015

Efterår 2016

Konfirmationsforberedelse
Inklusion

Understøttende
undervisning
Samlæsning,
holddannelse og
undervisning med
2 voksne i klassen
Den åbne skole
Fritidstilbud
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