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SYNSPUNKT 
Kære Ove Andersen

Tak for dit læserbrev d. 27. oktober. 
Inden jeg svarer på dine spørgsmål, vil jeg 

anføre, at vi i børne- og skoleudvalget er me-
get opmærksomme på den vrede og frustra-
tion folkeskolereformen udløste. Jeg vil ger-
ne slå fast, at selvfølgelig vil de unge lærere, 
du har talt med, kunne udtrykke sig frit - 
uden at frygte for at miste deres arbejde. Vi 
socialdemokrater vil, som vi skriver i vores 
valgprogram,” skabe en skole for alle, hvor 
glade elever, deres forældre og inspirerende 
lærere samarbejder under nye og moderne 
undervisningsforhold. Strukturen er på 
plads, hver skole har nu sit eget lokalområ-
de, egen bestyrelse og selvstændighed. Det 
har givet ro til at arbejde konstruktivt med 
den åbne skole, som folkeskolereformen 
lægger op til.”

Vi har taget ansvaret for, at der er den 
nødvendige balance i tildelingen af midler 
til de enkelte skoler. Der har de sidste to år 
været råd til at nedsætte lærernes undervis-
ningstimetal, således at der er blevet mere 
tid til forberedelse og teamsamarbejde.

Nu til spørgsmålene:
A) Vedr. hjemmearbejdstid: Allerede på 

det kommende BSU-udvalgsmøde skal vi 
drøfte de såkaldte lokalaftaler. Her vil 
spørgsmålet om lærernes forberedelsestid 
indgå. Jeg forestiller mig, at vi på mødet får 
besluttet en proces til spørgsmålet om lokal-
aftaler, før der endelig kan tages stilling til 
det i kommunalbestyrelsen. I socialdemo-
kratiet vil vores udgangspunktet være, at vi 
skal respektere den selvstændighed, de en-
kelte skoler nu har fået - så skolelederne kan 
lede og fordele arbejdet  - i samarbejde med 
lærerne og bestyrelsen på de enkelte skoler.

B) Vedr. inklusion: Jeg mener, det er posi-
tivt, at der lægges op til at inkludere flere 
elever med særlige behov. Vi ved, at elever, 
der har særlige behov, opnår bedst læring 
ved at være i deres vante miljø, men jeg er 
samtidig bevidst om, at det vil kræve ekstra 
resurser, så de berørte børn får de optimale 
muligheder i klasserne. Derfor er  der netop 
prioriteret ekstra resurser til området, såle-
des at pengene følger barnet, uanset om ele-
ven er i almenskolen eller i specialtilbud. 
Målet er, at eleven får den hjælp, der er be-

hov for, hvor det skønnes, eleven vil lære 
mest.

C) Vurdering af ledelserne af øens folke-
skoler: Som anført er skolerne nu blevet 
selvstændige med egen bestyrelse. Det er 
vigtigt, at vi politikere respekterer, at der ud-
delegeres en større del af ansvaret for sko-
lernes drift til den enkelte skoleleder - såle-
des at lærerne og bestyrelsen får større ind-
flydelse på driften af deres skole. Det er der-
for vigtigt, at vi har fokus på, at der også er 
tilstrækkelige resurser til ledelse, så de kan 
løfte den udvidede ledelsesopgave, der fulg-
te med folkeskolereformen.

D) Børnenes skoledag: Vi har allerede re-
duceret børnenes skoledag noget, men også 
her er der vigtigt at lytte til skolernes erfa-
ringer, før vi træffer en endelig beslutning. 
Vi er meget opmærksomme på, at tanken 
om lektiecafeer ikke opgives. Vi er sikre på, 
at børn fra ikke-boglige miljøer vil få en 
langt bedre mulighed for at følge med i sko-
len, hvis de får hjælp til lektierne - og at bør-
nene i det hele taget vil drage fordel af at få 
reduceret hjemmearbejdet - så fritiden vir-
kelig er fri tid.

Ja til fortsat at have ambitioner  
for den bornholmske folkeskole

OM DEBATINDLÆG
• Indlæg skal være individuelt fremstillede, skrevet af bornholmsk bosatte 
eller bornholmsk relaterede personer – eller de skal handle specifikt om 
Bornholm. Indlæg kan redigeres af redaktionen. 
• Læserbreve må højst være på 2.000 anslag inklusive ordmellemrum. Syns-
punkter på indtil 4.000 anslag kan kun forventes optaget efter aftale. Man 
kan ikke påregne at få returneret indlæg. 
• Klager over restaurationsbesøg og varekøb henvises til de respektive 
klagenævn. 
• Læserindlæg skal holde sig inden for lovens rammer og være affattet i et 
sobert og anstændigt sprog. 
• Debatindlæg modtages pr. post eller direkte afleveret hos Bornholms 
Tidende i Rønne. De kan dog med fordel sendes via e-mail til redaktion@
bornholmstidende.dk – husk altid fuld postadresse på skribenten. Indlæg 
kan bringes i alle Bornholms Tidendes publikationer i en rækkefølge efter 
redaktionens skøn.

 º Vi har taget ansvaret 
for, at der er den nød-
vendige balance i tilde-
lingen af midler til de 
enkelte skoler
Margrethe Kjellberg

HOVEDREDAKTION Nørregade 11-19 · 3700 Rønne · redaktion@bornholmstidende.dk 
REDIGERING & LAYOUT Rune Reggelsen Skjold 5690 3093

I børne- og skoleudvalget er man meget op-
mærksomme på den vrede og frustration, som 
skolereformen udløste, skriver udvalgsfor-
mand Margrethe Kjellberg. Her Aavangsskolen 
i Rønne. Arkivfoto: Berit Hvassum


