
Den 9. januar 2013 

 

Sags ID: 1469266 

Dok.ID: 1469266 

 

AAU@kl.dk 

Direkte 3370 3539 

Mobil 2072 9820 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

Telefon 3370 3539 

 

www.kl.dk 

Side 1/3 

 

 

Kommunal  rådg ivn ingsgruppe  
om rea l iser ing  a f  en  ny sko le  

Baggrund og formål 
KL er i gang med at lægge en strategi for, hvordan informations- og imple-

menteringsopgaver på folkeskoleområdet skal gribes an i en situation, hvor 

regeringen har præsenteret en folkeskolereform, hvor der må forventes nye 

overenskomster på lærerområdet, og hvor der skal indgås en aftale med 

staten om kommunernes økonomi for 2014. Hvis Folketinget inden som-

merferien 2013 vedtager en reform i forlængelse af regeringens udspil , er 

der behov for at forberede en implementeringsstrategi på kort sigt (2013) 

og på lidt længere sigt (2013-2015/16).  

 

I den forbindelse ønsker KL at samle en gruppe kommunale repræsentan-

ter, der kan rådgive KL i forhold til koordinering og prioritering af kom-

mende informations- og implementeringsopgaver vedrørende folkeskolens 

indhold og rammer. Konkret har KL brug for input og sparring om: 

 hvilken type information, kommunerne har behov for hvornår, her-

under hvilke konference og kursusaktiviteter, der bør planlægges for 

forskellige målgrupper på forskellige tidspunkter  

 hvilke nye/ændrede opgaver på folkeskoleområdet, kommunerne 

især har brug for hjælp til at implementere  

 hvilke former for støtte, der giver bedst mening for kommunerne, 

herunder ønsker til karakteren af kommunalt samarbejde om at rea-

lisere en ny skole 

 hvilke beslutninger kommunalbestyrelsen og forvaltningsledelsen i 

den enkelte kommune skal træffe om folkeskolens indhold og sty-

ring – ikke mindst i forhold til planlægning af skoleåret 2014/2015. 

 

Arbejdsform  
Der tilrettelægges i første omgang 4 halvdagsmøder med rådgivningsgrup-

pen i første halvår 2013. Herefter tages der stilling til gruppens videre ar-
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bejde og mødehyppighed i resten af 2013 og frem. Første møde finder sted 

i januar 2013. 

 

På møderne tematiseres kommunale udfordringer i forhold til de forventede 

nye opgaver og rammer, eksempelvis omstilling af lærer-, pædagog- og elev-

arbejdet, styring af økonomi og øvrige ressourcer, resultatdokumentation, 

kompetenceudvikling og ledelse af lærere og pædagoger mv. Rådgivnings-

gruppen drøfter, hvilke temaer, der skal inddrages i implementeringsproces-

sen og giver input til, hvordan det kan ske. 

 

KL planlægger herudover at nedsætte en række arbejdsgrupper, der bl.a. får 

til opgave at udarbejde konkrete vejledningsmaterialer om forskellige em-

ner. Det kan fx være relevant med arbejdsgrupper om mulighederne i den 

lokale skolepolitik, om styring af økonomi og ressourcer og om udmønt-

ning af en ny skoledag på skolerne, herunder indhold og organisering af 

aktivitetstimerne. Der kan også være behov for en arbejdsgruppe om tilret-

telæggelse af kompetenceudvikling af skoleledere og SFO ledere og arbejds-

grupper om tekniske hjælperedskaber. KL har endnu ikke taget stilling til 

antallet af arbejdsgrupper. Der udarbejdes et oplæg herom til Rådgivnings-

gruppens første møde. Arbejdsgrupperne vil blive bemandet med kommu-

nale repræsentanter – direktører, økonomichefer, skoleledere m.fl. 

 

Der lægges op til, at centrale hovedtemaer og konklusioner fra de forskell i-

ge arbejdsgrupper drøftes i Rådgivningsgruppen. Der lægges ligeledes op til, 

at Rådgivningsgruppen løbende drøfter samarbejdet med staten om aktivak-

tiviteter, der igangsættes i forlængelse af folkeskolereformen. 

Sammensætning af Rådgivningsgruppen 
Gruppen er sammensat af følgende kommunale repræsentanter.  

 

Titel Navn Kommune Bemærkninger 

Kommunaldirektør Bjarne Pedersen Rudersdal  Formand for kom-

munaldirektørfor-

eningen 

Kommunaldirektør Jan Lysgaard 

Thomsen 

Sorø  

Kommunaldirektør  Lisbeth Binde-

rup 

Skanderborg  

Kommunaldirektør Jann Hansen Silkeborg  

Børne- og Kulturdi-

rektør 

Flemming Olsen Herlev Formand for BKF 

og medlem af KL’s 

kontaktudvalg på 

børne- og kulturom-

rådet 
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Direktør for Børne- 

og Ungdomsforvalt-

ningen 

Else Sommer  København Medlem af KL’s 

kontaktudvalg på 

børne- og kulturom-

rådet 

Direktør  Erik Østerby Struer  

Børne- og Kulturdi-

rektør 

Jette Deltorp Greve Medlem af KL’s 

kontaktudvalg på 

børne- og kulturom-

rådet 

Børne- og Kulturdi-

rektør 

Per B Christen-

sen 

Næstved  

Chef for uddannelse 

og læring 

Anette Jensen Vejle  

 


