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Kære medlemmer
Vi kender det alle sammen. En overraskelse kan både være god og dårlig - det ligger ligesom i 
begrebet overraskelse.

På skoleområdet i Holbæk Kommune har vi oplevet såvel gode som dårlige overraskelser gennem 
tiden, men jeg tror ikke, jeg tager munden for fuld, hvis jeg siger, at den “bombe”, som 
statsministeren smed under sin åbningstale, hvor hun lovede meget store frihedsgrader til en række 
kommuner på en række områder, den er i skarp konkurrence om at indtage førstepladsen, når det 
gælder positive overraskelser.

Når vi i Holbæk Kommune gennem den næste treårige periode Som en ud af to kommuner i 
landet får mulighed for sammen med politikere, forvaltning, skoleledere, forældre og elever at 
sætte fokus på lige præcis det, som vi mener skal til for at lykkes med at skabe den bedst mulige 
folkeskole, så er det en helt fantastisk chance.
I mange år har skolens parter lidt under at være underlagt et voldsomt regelpres, som vi nu får 
mulighed for at gøre op med.

EKST
RA

Oplagte steder at starte er at kigge på skoledagens længde, de 
Nationale Test og elevplaner. Der har været et mantra om, at jo 
længere eleverne er sammen med lærerne, jo bedre er det. Her viste 
forårets skole, at det absolut ikke nødvendigvis forholder sig sådan. 
Det handler i langt højere grad om den kvalitet, som vi kan tilbyde 
eleverne i den tid, de er i skole. De Nationale Test som Holbæk 
Kommune allerede for et år siden søgte om fritagelse fra, fordi de både 
måler forkert og ikke understøtter pædagogisk fremdrift kan nu 
forhåbentlig afskaffes, og endelig er der arbejdet med at kigge på, 
hvordan vi får gjort arbejdet med elevplaner til noget, som alle parter 
føler giver værdi.

Men der vil være flere og andre områder, som også vil kalde på 
opmærksomhed, og det bliver meget spændende at være med til at 
skabe forandringer, som alle skolens parter vil opleve som positive. 
Vi glæder os utrolig meget til at komme i gang med arbejdet🙂

Mange hilsner fra Hans Junker, formand

”Vi kan så meget mere, når vi står sammen”


