
74. Udkast til revideret skolepolitik 

Udkast til revideret skolepolitik 
 
Resume 

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog 2. juni 2014 "at anmode administrationen om på baggrund af 
udvalgets drøftelser af skolereformen i relation til Udviklingsstrategien at udarbejde et udkast til en 
revideret skolepolitik". 
  
Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet et udkast til en ny skolepolitik samt forslag til tids- 
og procesplan for den politiske behandling. 
 

Sagsfremstilling 
Baggrund 
Folkeskolereformen er i Byrådets Udviklingsstrategi "De 1000 fællesskabers land" fra oktober 2014 
udpeget som et af 10 indsatsområder. Som et led i arbejdet hermed vedtog Byrådet 17. december 2014 
"Kommissorium for arbejdet med Folkeskolereformen", hvoraf det bl.a. fremgår, at Undervisnings- og 

Børneudvalget skal "Sammenfatte og formulere en ny skolepolitik i lyset af Byrådets visionsnotat for 

folkeskolereformen, "Vejen til fremtidens skole" og udvalgets igangværende arbejde med 
folkeskolereformen" 
  
Det fremgik endvidere af kommissoriet, at "Byrådet har med Byrådets Udviklingsstrategi angivet temaet 
folkeskolereformen som et væsentligt indsatsområde for kommunens udvikling på sigt. Et helt centralt 
tema i folkeskolereformen er fokusskiftet fra undervisning til læring på skolerne." 
  

Under afsnittet ' Fra undervisning til læring' i kommissoriet fremgår endvidere, at "Skolegangen skal 
udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Betydningen af social baggrund i forhold til faglige 
resultater skal mindskes. Og tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt 
for professionel viden og praksis. Implementeringen af folkeskolereformen forudsætter både 
læringsmæssige og organisatoriske forandringer. 
  
Vi ved blandt andet, at: 

  

 Vi står over for et paradigmeskifte, hvor skoledagen skal nytænkes 

 Det kræver kompetenceudvikling, ledelse, læringsmål, understøttende undervisning mv. 

 Skolen åbner op over for omgivelserne og etablerer et tæt samarbejde med idræts-, kultur-, forenings- 

og erhvervslivet samt borgere 

 Alle ressourcer – også i omverdenen og blandt forældrene – skal i spil 

 Reformen påvirker resten af børne- og ungeområdet 

 Styrings- og incitamentsstrukturer gentænkes ". 

  

Af Byrådets visionsnotat fra 2014 om folkeskolereformen fremgår det bl.a., at Byrådet lægger vægt på 
følgende emner i forbindelse med implementeringen af Folkeskolereformen: 

  

 Eleverne skal blive så dygtige kan 

 Elevernes trivsel - en inkluderende skole 



 Evalueringskultur 

 Skoleledelse 

 Samarbejdspartnere 

 Bevægelse som en integreret del af undervisningen. 

  

Kommisoriet samt Byrådets visionsnotat er vedlagt som bilag. 
  
Udkast til revideret skolepolitik 
Udkastet til en revideret skolepolitik baserer sig indholdsmæssigt dels på ovenstående kommissorium og 
visionsnotat, samt på Undervisnings- og Børneudvalgets løbende arbejde med skolereformen. Udkastet 
er i sin form tilpasset de seneste vedtagne strategier med et udkast til en vision samt nogle udvalgte 
strategispor. 

  
Vision 
I Skanderborg Kommune bliver alle elever så dygtige, som de kan. 
  
Strategispor 

 Læring og kreativitet 

 Trivsel og robusthed 

 Samarbejde og synergi 

 En anderledes skoledag 

 Ledelse. 

  
Med udkastet til den nye skolepolitik er der lagt op til en vision, der følger ambitionen i skolereformen, 
men der er også lagt op til et paradigmeskifte i folkeskolens formål med fokusskiftet fra undervisning til 
læring. Et skifte som allerede er påbegyndt med arbejdet med visible learning, men hvis videre 
implementering fortsat kræver stor opmærksomhed fra både medarbejdere og ledelse. 
  

Herudover indeholder udkastet bl.a. en klar ansvarsfordeling for børnenes læring, en opfordring til 
tværfagligt samarbejde ud fra en respekt for de forskellige fagligheder, samt til et tæt samarbejde med 
både forældre og lokalsamfund. 
  
Udkastet til politikken er vedhæftet som bilag. 
  
Forslag til tids- og procesplan 

 Dato Aktivitet Forum 

21. september 2016 Behandling af 1. udkast Direktionen   

28. september 2016 Behandling af 1. udkast Undervisnings- og 

Børneudvalget   

13. oktober 2016  Drøftelse af 1. udkast Byrådets temamøde 

3. november2016  Behandling af revideret udkast 

ad høring 

Undervisnings- og Børneudvalget 

23. november 2016  Behandling af revideret udkast Økonomiudvalget 



ad høring 

30. november 2016  Godkendelse af revideret 

udkast ad høring 

Byrådet 

December 2016 Høring     

5. januar 2017 Behandling af indkomne 

høringsforslag 

Undervisnings- og 

Børneudvalget   

18. januar 2017 Behandling af indkomne 

høringsforslag 

Økonomiudvalget   

25. januar 2017 Godkendelse af evt. revideret 

politik 

Byrådet   

  
  
Supplerende sagsfremstilling til mødet i Undervsinings- og Børneudvalget den 3. november 2016 
  
På baggrund af drøftelserne på Byrådets temamøde af udkastet til en revideret skolepolitik drøftes 

udkastet påny i Undervisnings- og Børneudvalget med henblik på udarbejdelsen af høringsudkast. 
 
Indstilling 
Konstitueret børne- og ungechef indstiller, 
  

 at udkast til revideret skolepolitik drøftes og indstilles til politisk behandling 

 at forslag til tids- og procesplan godkendes. 

  
Sagen fremsendes til Undervisnings- og Børneudvalget. 

  
  
Indstilling til Undervisnings- og Børneudvalget den 3. november 2016 

  
Konstitueret børne- og ungechef indstiller, 
  

 at endeligt høringsudkast udarbejdes 

 at udkastet sendes i høring. 

  
Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet 
 
Beslutning 
Fraværende: Jens Grønlund og Henrik Müller 
  
Byrådet vedtog, 

  

 at sende udkast til revideret skolepolitik i høring.  

  
Claus Leick, Jens Sønderskov og Maria Temponeras kunne ikke støtte vedtagelsen, da man ikke kan 

støtte indholdet af det fremlagte udkast. 



  

  
Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 94: 
  
Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet, 
  

 at udkast til revideret skolepolitik sendes i høring.  

  
Jens Sønderskov kunne ikke støtte vedtagelsen. 
  
  

Økonomiudvalget, 23. november 2016, pkt. 241: 
  
Økonomiudvalget vedtog, at der inviteres til dialogmøde om forslaget til skolepolitik med Undervisnings- 

og Børneudvalget. 
  
På den baggrund genoptages sagen ved et kommende møde. 
  

  
Undervisnings- og Børneudvalget, 3. november 2016, pkt. 105: 
  
Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at indstille, 
  

 at udkast til revideret skolepolitik sendes i høring. 

  
Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. 
  
Undervisnings- og Børneudvalget vedtog endvidere, 

  

 at anmode administrationen om til udvalgets behandling af høringssvarene at udarbejde en oversigt over 

høringgssvarene og kommentarer relateret til de enkelte strategispor 

  
  
Undervisnings- og Børneudvalget, 29. september 2016: 
  
Fraværende: Rasmus Ingemann 

  
Undervisnings- og Børneudvalget vedtog, 
  

 at godkende udkast til tids- og procesplanen som skitseret i fremstillingen 

 at udkastet revideres med de på mødet faldne bemærkninger samt kommende input fra Byrådets 

temamøde den 13. oktober 2016. 



  

  
Direktionen, 21. september 2016, pkt. 168: 
  
Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen. 
  

Sagen fremsendes til Undervisnings- og Børneudvalget. 
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