
 
 

Brønderslev den 25. november 2019 

Høringssvar til Skolepolitik for Jammerbugt Kommune 

Midtvendsyssel Lærerkreds ønsker at komme med følgende bemærkninger til den nye skolepolitik for 

Jammerbugt Kommune. 

Overordnet er det en flot skolepolitik, som sætter fokus på den dannelsesmæssige opgave folkeskolen har i 

at forberede eleverne til videre uddannelse og give dem lyst til at lære mere. Vi har et stort ønske om, at få 

den faglige dimension til at stå tydeligere frem. Eleverne dannes og forberedes til videre uddannelse 

gennem fagene - undervisning er skolens kerneopgave. 

Skolen er og bliver foranderlig og dette afspejles godt i de magiske øjeblikke – men skolen er også en 

kulturinstitution, som skal lære børn at indgå i forpligtende fællesskaber. Fællesskaber, som skal kunne 

rummes i al undervisning. Undervisning er mange ting – og netop derfor, er der behov for, at 

skolepolitikkens magiske øjeblikke afspejler mange dele af undervisningen. Også den klasseundervisning, 

hvor man helt alene eller sammen med andre lykkes med opgaven og opnår et magisk øjeblik. 

Tema 1: Øje for fremtiden – Med hånd på nutiden 

Det er et fint tema med gode pejlemærker, men teknologi i undervisningen øger behovet for økonomisk 

bistand til teknologiindkøb og kompetenceudvikling af lærerne i brugen af dette.  

Når lærerne uddannes til et job i folkeskolen vægtes det, at lærerne får faglige, metodiske (didaktiske) og 

pædagogiske forudsætninger, som er med til at sikre, at undervisningen tilpasses efter elevernes 

mangeartede behov, interesser og evner. Vi foreslår, at pejlemærke nr. 4 kommer til at hedde: ”Vi benytter 

den nyeste didaktiske og pædagogiske viden”. Den professionelle lærers didaktiske kompetencer er helt 

centrale for at sikre, at eleverne lærer at lære og opnår bevidsthed herom. 

Tema 2: Involvering skaber engagement 

Hvis lærerne skal have vide muligheder for at forberede undervisning, der er eksperimenterende og 

medskabende betyder det, at der er behov for at redefinere, hvad forberedelse er. Det forudsætter et stort 

fokus fra medarbejder- og ledelsessiden ift. at omstille – afvikle og udvikle ny praksis.  

Tema 3: Mangfoldighed er værdifuldt 

Lærerkredsen ser disse pejlemærker som helt væsentlige i skolepolitikken, da disse afspejler den måde, 

man i kommunen politisk har valgt at prioritere skoleområdet på - eksempelvis i projektet Liv i by og skole.  

I forhold til pejlemærket om, at alle aktiviteter og indsatser skal give mening for alle – så håber vi, at de 

fagprofessionelle i kommunen bliver involveret i de beslutninger, der påvirker deres arbejdsvilkår - for 

involvering skaber engagement. 

 

 



 
 
Tema 4: Et sundt og trygt arbejdsmiljø for alle 

Ingen kan være uenige i, at alle i og omkring skolen skal have et sundt og trygt arbejdsmiljø.  Det er vigtigt, 

at der politisk er øje for, at vi hele tiden udvikler på kanten af det, vi gør og at vi konstant sikrer, at de 

opgaver, der skal løses i skolen prioriteres og giver mening for alle. Lærerne skal have mulighed for at 

lykkes med deres kerneopgave for at den enkelte elev opnår sit fulde potentiale. 

Yderligere kommentarer 

I indledningen vil det give mening at skrive eleverne ind, når man beskriver, hvem politikken er 

retningsgivende for. 

I læsevejledningen vil det fremme forståelsen, hvis der er en beskrivelse af hvem ”vi” og ”alle” er? 

 

Med venlig hilsen 

Midtvendsyssel Lærerkreds 


