Arbejdsprogram for 2006

Som interesseorganisation for forældrene og skolebestyrelserne reagerer Skole og
Samfund i høj grad på begivenheder og ændringer i samfundet, som vedrører folkeskolen.
En stor del af vores aktiviteter er således ikke lette at forudse eller planlægge lang tid i
forvejen.
Men andre dele af arbejdet retter sig mod de indsatsområder, som vi finder specielt
vigtige. Det er disse indsatsområder, der fremhæves i det årlige arbejdsprogram.

I 2006 vil Skole og Samfund arbejde målrettet med følgende emner:
• Styrkelse og tilpasning af skole/hjem-samarbejdet
• Ændring af Skole og Samfunds lokale repræsentation
• Reglerne for lukning af skoler

1. Styrkelse og tilpasning af skole/hjem-samarbejdet
Undersøgelser har gentagne gange vist hjemmets afgørende betydning for børns læring.
Skole og Samfund vil arbejde målrettet for, at denne resurse bliver udnyttet bedre. Børn
lærer mere, når samarbejdet mellem skolen og hjemmet fungerer godt. Men samarbejdet
må rettes mod børnenes læring og ikke blot handle om de aktiviteter, der ligger ud over
undervisningen. Aktiviteter i denne retning vil blive søgt gennemført i samarbejde med
andre organisationer, bl.a. som led i udviklingsprogrammet ”En skole i bevægelse”.
I 2005 har Skole og Samfund arbejdet målrettet på at forbedre skole/hjem-samarbejdet i
overensstemmelse med den handlingsplan for området, som blev vedtaget i 2004.
I 2006 vil arbejdet med at føre handlingsplanen ud i livet blive fortsat. Desuden vil der i
2006 blive udviklet et koncept for afholdelse af kurser for forældre, der ønsker at styrke
deres børns læring.

2. Ændring af Skole og Samfunds lokale repræsentation
På repræsentantskabsmødet 2005 forventes vedtaget en ændring i Skole og Samfunds
vedtægter, således at amtsforeningerne nedlægges i løbet af 2006 for at blive erstattet af
lokalafdelinger i alle kommuner. Som følge heraf vil der i løbet af 2006 blive oprettet
lokalafdelinger i 98 kommuner, og der vil blive udviklet mekanismer som sikrer en god
betjening af og dialog med disse lokalafdelinger.

3. Reglerne for lukning af skoler
I årene 2002-2005 er 54 folkeskoler blevet nedlagt. Efter gennemførelsen af
kommunalreformen kan det forventes, at dette tal vokser yderligere.
Reglerne for nedlæggelse af en skole er angivet i en bekendtgørelse fra 1993. Kort fortalt
kan en kommunalbestyrelse beslutte, at skolen skal nedlægges, når blot beslutningen
træffes i september forud for det år, skolen planlægges nedlagt. Samtidig er der krav om
to høringsrunder.
Problemet i denne procedure er, at når en beslutning først er truffet, ændrer
høringsrunder sjældent ret meget i denne beslutning. Derfor vil Skole og Samfund
udarbejde et konkret forslag til regler, som sikrer, at kommunerne giver skolebestyrelser
og forældre lejlighed til at udtale sig, før der træffes nogen konkrete beslutninger om
ændringer i kommunens skolestruktur (efter forbillede i Planloven).

Vedtaget af repræsentantskabet 19. november 2005

