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Høringssvar vedr. høring om Folkeskolereform
Kgs. Enghave Lokaludvalg har behandlet høringen: ”Folkeskolereform
– faglig udmøntning og har følgende bemærkninger;
Angående øget forældredeltagelse i skolereformen: I vores bydel har
det erfaringsmæssigt vist sig at være svært at få forældre aktiveret til
skolebestyrelser m.v. Derfor er det vigtigt, at det sikres, at alle
forældre får lige mulighed for at kunne påtage sig opgaven, som
aktive forældre. Som løsning på denne problematik kan man dels
trække på de gode erfaringer andre bydele har, og så sætte ind, der
hvor man mener at kende årsagen til inaktiviteten, uagtet disse årsager
nok er mangeartede.
Hvad enten man som forælder har en dårlig egen oplevelse med sig fra
folkeskolen, ikke har fået en uddannelse, eller man ikke kender nok til
det danske demokrati med foreningskultur og borgerinddragelse, så
bør disse årsager tages alvorligt og det bør sikres, at alle forældre
uanset årsag til inaktivitet hjælpes med at løse opgaven: at blive en
aktiv deltagende forælder og kende opgavens beskaffenhed, hvad der
kræves og forventes af en aktiv forælder. Skolerne kunne vælge at
tilbyde en art oplysningskampagne f. eks. i form af et kort
introduktionskursus, således at alle forældre tilbydes en indføring i,
hvad der kræves og forventes af en aktiv forælder, samt hvordan man
kan støtte sit barns skolegang.
Angående ny lektiehjælp. Dette tiltag er rigtig godt og vil klart være
en fordel. I vores bydelen har man fået godt fat om lektiehjælpen og
styrket indsatsen på området de senere år. Men det vil kun være endnu
bedre, at lektiehjælpen styrkes yderligere. Da bydelen har mange
ufaglærte, er en styrket og obligatorisk lektiehjælp en væsentlig vej at
gå, så alle bydelens børn sikres lige læringsvilkår og dermed en lettere
vej til en faglært og uddannet fremtid.
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Kongens Enghave Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

