Til borgmesteren og udvalget med ansvar for folkeskolen

Invitation til kommunesamarbejde om at r ealisere en ny
folkeskole

Den 19. marts 2014

KL inviterer til et fælles kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med kommunesamarbejdet er at udvikle politisk og faglig
viden om ledelse, mål og resultatstyring i folkeskolen. Formålet er endvidere at tydeliggøre kommunernes implementering af folkeskolereformen over
for regering og Folketing og andre centrale interessenter.
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Folkeskolereformen betyder en markant omstilling af folkeskolen. Kommunalpolitikerne har som skoleejere en helt afgørende rolle i forhold til at
lede og understøtte denne omstilling. Samtidig er der fra mange kommuner
opfordringer til og efterspørgsel efter, at kommunerne i denne proces udnytter og bistår hinanden med gensidig inspiration. KL ønsker at understøtte det fælleskommunale samarbejde med henblik på, at kommunerne kan
fastholde fokus, retning og nytænkning i forandringsarbejdet med skolevæsenet og de enkelte skoler.
Kommunesamarbejdet består af en politisk del, hvor udvalgsformanden og
et medlem af udvalget med ansvar for folkeskolen samt en repræsentant fra
forvaltningen drøfter status på omstillingen og de nødvendige indsatser. KL
håber, at alle kommuner vil deltage i kommunesamarbejdet. Hvis man siger
ja til at deltage i den politiske del, siger man ja til at deltage i to møder om
året på hver tre timer. Deltagelse i de politiske møder er gratis. KL’s Børneog Kulturudvalg er værter for den politiske del af kommunesamarbejdet.
Kommunesamarbejdet omfatter også en række faglige samarbejder, som
udvikler, nytænker og bearbejder konkrete ledelsesmæssige og faglige temaer, der understøtter udviklingen af folkeskolen, så alle elever blive så dygtige
som de kan, samtidig med at de trives. Det er ikke tanken, at alle kommuner
skal tilmelde sig de faglige samarbejder. Kommunerne kan naturligvis tilmelde sig efter behov og efter, hvor man selv er i processen med at realisere

www.kl.dk
Side 1/2

en ny skole. De faglige samarbejder har forskelligt indhold og forskellige
processer. Prisen afhænger af mødernes omfang mv.
De faglige samarbejder vil også levere temaer til drøftelse på de politiske
møder. De skal spille ind med problemstillinger og nye ideer om kommunernes arbejde med elevernes læring og trivsel. Mellem møderne vil KL
udsende et nyhedsbrev om temaer og begivenheder, der har betydning for
kommunernes realisering af en ny folkeskole.
Det er første gang, at KL inviterer til et løbende samarbejde med alle kommuners fagudvalg på skoleområdet. I første omgang omfatter samarbejdet
de nævnte to møder i 2014. Ved udgangen af året tages der stilling til, hvordan samarbejdet skal forme sig i 2015.
Status på kommunernes forberedelse af reformen
På kort sigt vil der være stor efterspørgsel efter viden om kommunernes
forberedelse af reformen frem mod august 2014. Det er hensigtsmæssigt, at
KL til brug for videndeling mellem kommunerne, indhenter en status på,
hvilke beslutninger kommunerne har truffet i forbindelse med reformen.
Denne information vil også kunne anvendes i dialogen med staten om reformarbejdet. KL vil samtidig med denne invitation udsende et spørgeskema til forvaltningen om status på kommunernes arbejde med reformen.
Resultatet af undersøgelsen vil bl.a. blive drøftet på det første politiske møde i kommunesamarbejdet.
Møder og invitationer i 2014
Det første politiske møde i kommunesamarbejdet finder sted den 27. maj
2014 kl. 13.00 - 16.00 på Hotel Nyborg Strand. Det andet møde afholdes
sidst i november 2014. Samtidig med denne invitation udsendes der til forvaltningen en invitation til de første tre faglige samarbejder om udvikling af
folkeskolen. Det er om økonomi og ressourcestyring, målstyring, progression og resultatopfølgning samt om kommunikation. Sidst i april 2014 vil der
blive udsendt invitationer til de næste faglige samarbejder, fx om faglig ledelse og it i læring og undervisning.
Tilmelding
Tilmelding til de politiske møder foretages senest den 9. maj 2014 på
www.kl.dk/kommunesamarbejdeomfolkeskolen
Med venlig hilsen
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Kristian Wendelboe
2

