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Høringssvar - Skolepolitik
Indledningsvis er Skolebestyrelsen positive overfor udkastet til ny skolepolitik og sætter pris på, at
være inddraget i processen og, at inputtene fra dialogspillet afspejler sig i politikken. Det er
oplevelsen, at den nye skolepolitik er åben og giver mulighed for at skolerne på forskellig vis kan
udfolde skolepolitikken, så den passer til den enkelte skoles profil.
Skolebestyrelsen finder det også positivt, at skolepolitikken lægger mere op til dialog frem for at
være måltalsstyret. Selvom de helt store rammer kan findes i Folkeskoleloven, vil Skolebestyrelsen
dog foreslå at enkelte områder i skolepolitikken skærpes lidt.
Vision
Der ønskes en tydeliggørelse af visionen, så den står mere skarpt. F.eks. at den afspejler, at
demokrati skal ses i et bredere perspektiv end blot noget lokalt. Visionen må gerne afspejle en
mangfoldig skole med udsyn. Det er ikke nok, at eleverne er glade for at gå i skole; de skal også
blive livsduelige og robuste. Der savnes nogle ord om skolernes medvirken til elevernes dannelse.
#Ingen er alene
Skolebestyrelsen ser gerne, at der suppleres med nogle fokuspunkter om f.eks. køn, seksualitet og
mangfoldighed.
#Lyst til læring
Skolebestyrelsen oplever, at der er lidt for meget fokus på den tværfaglige læring, der giver et
indtryk af at skolepolitikkens fokus er tættere på metoderne for læring frem for, hvad eleverne får
ud af undervisningen fagligt og socialt.
#Rødder
Skolebestyrelsen har det generelt svært med overskriften ”Rødder”, der giver associationer til et
reservat og kan virke ekskluderende. Ikke alle elever er rundet af mange generationer af Dragør
borgere. Forankring i lokalsamfundet er fint. Blot er det vigtigt også at værdsætte, at eleverne
kommer fra mange forskellige egne med forskellige rødder. Derfor skal det også ses i det
perspektiv, at rødder både kan være internationale og historisk funderet i andre egne. Her ligger
der en mulighed for at skabe grobund for nysgerrighed på kulturer og baggrunde generelt.
Skolebestyrelsen foreslår, at overskriften i stedet bliver #Lokal forankring.
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