Fremtidens
folkeskole

Udviklingsplan for 2011-2016

Kære forældre
Herlev Kommune har netop præsenteret
udviklingsplanen for folkeskolerne i Herlev frem
mod 2016. Planen sendes til høring og besluttes
endeligt i januar 2011.
Vi mener, at planen er ambitiøs, og at den ruster
Herlevs unge til det samfund, som de skal deltage
i - og være med til at skabe.
Men det er også en plan som ændrer ved
strukturen på vores skoler. Hammergårdskolen og
Hjortespring Skole lægges sammen, men beholder
undervisning for 0.-6. klasse begge steder.
Undervisning for 7.-9. klasse samles på Hjortespring
Skole. Elverhøjens Skole og Engskolen lægges
ligeledes sammen og beholder undervisning for 0.6. klasse begge steder. Undervisning for 7.-9. klasse
samles på Engskolen. Lindehøjskolen fortsætter
som uændret skoledistrikt, men også her vil der
blive dannet nye klasser fra 7. klasse.
Vi foreslår ændringerne, fordi vi har et faldende
elevtal i Herlev, og vi kan se at den udvikling vil
fortsætte de kommende 5-10 år. Derfor samler
vi administrationen og de store elever på færre
skoler, så vi kan beholde vores dygtige lærere,
fordi der så vil være tilstrækkeligt elevgrundlag til,
at lærerne bliver faglig udfordret.
Ændringerne frigiver nogle midler, fordi vi
mindsker administrationsudgifterne, og derfor får
vi mulighed for at give eleverne nye oplevelser i
folkeskolen.
Derfor er der også en række tiltag i planen, som
kommer eleverne til gode.

Blandt andet kommer der nye undervisningstilbud
og fritidstilbud, flere timer til eleverne, mere IT i
undervisningen og eleverne vil blive præsenteret
for en international dimension i løbet af
skoletiden, hvor de møder elever fra andre lande.

Venlig hilsen

Kjeld Hansen
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Hvad betyder planen for børn i 0. til 6. klasse?
•

Elever der nu går i børnehaveklasse og op
til 6. klasse vil fortsat modtage undervisning
på den skole, de går på nu. Der er således
ingen i de små klasser, der kommer til at
skifte skole før de skal i 7. klasse.

•

De elever der skal starte i 0. klasse i
august 2011 skal indskrives på deres
distriktsskole, det vil sige Hjortespring Skole,
Engskolen og Lindehøjskolen. Eleverne
bliver efterfølgende fordelt på de fem
eksisterende skolebygninger, så de får den
kortest mulige vej til skole.

•

Timetallet stiger for elever i 4.-9. klasse fordi
ændringerne frigiver midler, der i stedet
kan bruges på at styrke undervisningen.
Derfor hæves det samlede timetal.

•

For at skabe større sammenhæng
mellem undervisning og fritid bliver
fritidstilbuddene for elever i 4.-6. klasse
tættere integreret med skolen.

•

For at styrke den internationale dimension
i skolerne foreslås det i udviklingsplanen
at lejrskoler fra 6. klasse og frem ændres
til kulturmøder med elever fra andre
lande.

•

Øget fokus på anvendelse af IT i
undervisningen, hvor elever har
adgang til hver deres pc i skoletiden
og elevernes i forvejen omfattende
IT-kunnen ses som en resurse i
undervisningen.

Hvad betyder planen for unge i 7. til 9. klasse?
•

Efter sommerferien 2011 bliver der tilbudt
7.-9. klasse på Hjortepring Skole, Engskolen
og Lindehøjskolen.

•

Elever i de større klasser skal derfor møde
i en ny klasse - og nogen i en ny skole
- og være blandt både nye og gamle
klassekammerater, med nye og gamle
lærere.

•

Timetallet stiger for eleverne fordi
ændringerne frigiver midler, der i stedet
kan bruges på at styrke undervisningen.
Derfor hæves det samlede timetal, så
det ligger over undervisningsministeriets
vejledende timetal.

•

Eleverne får styrket deres internationale
kompetencer ved at skolerne samarbejder
med andre skoler i udlandet, styrker
elevernes sprogkundskaber og deres viden
om internationale forhold.

• Øget fokus på anvendelse af IT i
undervisningen, hvor elever har adgang
til hver deres pc i skoletiden og elevernes i
forvejen omfattende IT-kunnen ses som en
resurse i undervisningen.

Hvad betyder planen for forældrene?
•

Eleverne vil fra 4. klasse og resten
af skoletiden modtage flere
undervisningstimer end i dag.

•

Der oprettes undervisningstilbud til
særligt fagligt interesserede elever,
så elever fra 7. klasse kan tilmelde
sig ekstra undervisning i naturfag og
sprog.

•

Der afsættes midler så klasserne kan
have timer med to lærere, så lærerne kan
differentiere undervisningen og bedre
tilgodese de enkelte elevers behov.

•

Lærernes efteruddannelse vil blive øget,
så de fortsat kan give en inspirerende
undervisning, der tager
udgangspunkt i elevernes
forskellige forudsætninger.

•

Det forebyggende arbejde styrkes
så psykologer og socialrådgivere i
højere grad inddrages i samarbejdet
med lærerne og pædagogerne på
skolen.

Børne- og Kulturforvaltningen
Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

