Den sammenhængende skoledag
for 0. – 6. klassetrin

Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen?


Vi har en faglig udfordring
Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader skolen uden
de nødvendige kompetencer. Og samtidig oplever for mange, at de ikke bliver udfordret nok i
skolen. Skal vi ruste alle børn til uddannelse og til det fremtidige arbejdsmarked, så skal flere lære
mere.



Samtidig har vi færre ressourcer
Odense Kommunes økonomi er under pres. Det betyder sammen med den høje ledighed, at vi i de
kommende år skal sikre vores velfærd med noget, der ligner 20 % mindre, end vi gjorde i 2008, da
finanskrisen ramte os.



Det kræver, at vi tænker nyt
Vi skal øge kvaliteten i folkeskolen, så flere lærer mere. Det skal vi gøre for færre ressourcer. Det
kræver, at vi tør tænke nyt. Vi skal skabe mere læring for færre penge. Vi er nået langt. Men de
stigende krav og fremtidens udfordringer betyder, at vi skal nå endnu længere.
Den udfordring er vi alle sammen nødt til at forholde os til.

Hvad er forskellen på skolen, som vi kender den i dag, og så ”Den
sammenhængende skoledag”?



Eleverne får en længere skoledag for 0. til 6. klasse med en bedre normering
Det mest markante i forslaget er en længere skoledag med en bedre normering. En længere
skoledag, der veksler mellem leg og læring, og mere tid til fysisk bevægelse og de kreative fag som
fx musik. En længere skoledag giver også mulighed for mere afvekslende undervisningsformer end
dem, vi kender i dag fra det klassiske skoleskema. Herudover har alle elever også brug for en
skoledag, der giver mulighed for fordybelse. Begge dele vil kunne motivere dem, der har det svært
med den form, skolen har i dag. Men det vil også give plads til, at vi i langt højere grad kan udfordre
de dygtigste elever. Det er ganske enkelt brug for, at de dygtigste elever bliver dygtigere.
De fleste steder ligger SFO’en i dag før og efter skoledagen. I mange år har kommunerne forsøgt at
stimulere det gode og tætte samarbejde mellem lærere og pædagoger, der kunne give helhed for
barnet. Men grundlæggende er det svært at skabe helhed for barnet og et ligeværdigt samarbejde
mellem professionelle, hvis det ene personale går hjem, når de andre møder. Med en
sammenhængende skoledag kommer lærerne og pædagogerne til at være mere sammen på skolen
og kommer dermed til at arbejde tættere sammen om at sikre børnenes trivsel og læring.



Mere og hurtigere støtte tættere på barnet
En anden markant ændring er, at der bliver flere faggrupper tilstede på skolerne. Foruden det
tættere samarbejde mellem pædagogerne og lærerne vil der i en langt højere grad være adgang til
sundhedsplejersker, skolepsykologer og familievejledere. De vil ofte have deres gang på skolen og
dermed komme tættere på børnene og bliver lettere tilgængelige. Det bliver nemmere for barnet
at få hjælp fra de professionelle, når der er behov for det. Vi vil også kunne sikre samspillet med
forældrene og de professionelle voksne, når de bliver en del af den naturlige hverdag på skolen.



Stor investering i kompetenceudvikling af medarbejdere
En så stor omlægning af skolen, som den der lægges op til, vil kræve meget af den enkelte lærer og
pædagog. Derfor vil vi i denne sammenhæng sikre, at der sker betydelige investeringer i
kompetenceudvikling for pædagoger og lærere. Vi tror, at vi med de disse investeringer i
kompetenceudvikling og udviklingen af samspillet på tværs af faggrupperne får langt mere læring.

Hvordan vil I konkret skabe den nye skole?


Vi vil lave den helt almindelige velkendte folkeskole bedre ved at investere mere i den. Hvis man
ser på de samlede udgifter, så bruger vi 900 mio. kroner om året på den almindelige folkeskole, og
400 mio. kroner på forskellige former for specialtilbud, hvoraf nogle dog ligger på folkeskolens
matrikel. Ved at strukturere skoledagen og indholdet i skoledagen anderledes, kan vi gøre det
samlet set både bedre og billigere. Men det forudsætter, at en stribe aktiviteter sættes i gang på én
gang, for kun herved opnår vi den kvalitetsforbedring, der reelt betyder, at både børn med behov
for særlig støtte, og øvrige børn kan trives side om side, og hver for sig have det bedste udbytte af
skolegangen.
I figuren herunder ses, hvilke tiltag der gøres for at forstærke folkeskolen:
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Hvilke erfaringer har vi?


Inspiration
Forskning og erfaringer med en række af elementerne i ”Den sammenhængende skoledag” har
givet inspiration. Blandt andet har udgivelser af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning,
resultater af forskning af John Hattie og Oldenburg Dekalogen været inddraget. Herudover har
andre kommuner i Danmark afprøvet dele af indholdet i en mere sammenhængende skoledag og
gode resultater herfra er anvendt i forskelligt omfang.



Pilotprojekter på 5 skoler i Odense
Men især praktiske erfaringer fra grundige forsøg med Det Brede læringsbånd på Ejerslykkeskolen,
Seden skole, Risingskolen, Provstegårdsskolen og Dalumskole ligger til grund for ”Den
sammenhængende skoledag”. De fem skoler har alle arbejdet med mange af elementerne.
Evalueringen viser, at når skoledagen bliver forlænget, vil der være mere tid og ro til at komme
omkring det samme stof. Det vil være muligt at arbejde grundigere med stoffet f.eks. i forbindelse
med feltarbejde i naturfagene.



Der er sammenhæng mellem glæde ved at gå i skole og motivation
Og endelig viser statistisk analyse på baggrund af besvarelserne i skolesundhedsprofilerne 2011, at
der er en sammenhæng mellem glæden ved skolegang, trygge og nære relationer og spændende
og motiverende læringsmiljøer.

Hvordan kan kommunen spare penge på ”Den sammenhængende skoledag”?


Mindre brug for dyre specialindsatser
Vi tror på, at vi ved at udvikle og investere i den almene skole får en bedre folkeskole, der kan
mere. Den nye folkeskole vil have tid, ressourcer og kompetencer til at sikre trivsel og læring hos de
børn, der har det svært. Det vil betyde, at vi gradvist får mindre brug for de dyre specialindsatser.



Mindre brug for dyr befordring
Vi bruger også i dag mange penge på befordring af elever i specialsystemet, hvor børn skal køres
frem og tilbage i taxa. Når der kommer færre børn i specialsystemet, vil der naturligt kunne spares
penge på befordring.



Spare et ledelseslag væk
Derudover vil en sammenhængende skoledag betyde, at der vil være besparelser på ledelse. Vi
integrerer SFO ind i folkeskolen og fjerner dermed et ledelseslag.

Hvordan kan jeg komme til orde?


En politisk retning
Hvis politikerne tager en principbeslutning om, at folkeskolerne i Odense Kommune skal gå i
retningen af ”Den sammenhængende skoledag”, så vil der i første omgang være et stort behov for
en grundig drøftelse af, hvordan de overordnede rammer kommer til at se ud.



Samarbejdspartnere bliver inddraget
I første omgang handler det om, at drøfte nogle overordnede rammer for, hvordan ”Den
sammenhængende skoledag” kan se ud. Her vil vi som minimum inddrage forældrebestyrelser,
medarbejdere og samarbejdspartnere. Dette arbejde forventes igangsat i oktober 2012 og vil nok
tage nogle måneder. Udkastet til de overordnede rammer sættes i høring, hvorefter der kan
træffes en politisk beslutning om de overordnede rammer.



Succes er betinget af, at medarbejdere og forældre deltager
De overordnede rammer vil ikke være meget detaljeret. Der vil derfor være et betydeligt
indflydelsesrum til at lave lokale tilpasninger. Derfor er en forudsætning for succes, at der bliver en
stor grad af lokal deltagelse og engagement i at få udformet netop den sammenhængende
skoledag, der udfolder sig bedst på den lokale skole.

