Bjæverskov, d.17. april 2020

Høringssvar vedr. Gode skoler-Køges fremtid.
Først og fremmest vil vi her fra Skovboskolens skolebestyrelse sige en stor tak for det dialogmøde
som blev holdt i februar måned. Det var positivt at kunne komme med både input og forslag til det
første udkast til ”Gode skoler-Køges fremtid”.
Vi kan se en stor forandring til det nuværende vision og præsentation. Selvom der ikke skal
kommenteres på design, vil vi herfra sige, at det ser mere indbydende ud og overskueligt at læse.
Det bliver nemmere at læse samt at der via små faktabokse forklarer nogle af de evt. fremmedord
der indgår i teksten.
Vi kan medgive at ligesom Køge Kommune er det meget vigtigt at optimere kompetencerne hos
lærere og pædagoger, og at eleverne får udviklet deres sociale og faglige kompetencer. Det er
positivt at konstatere, at Køge Kommune vil gøre en hel del for at optimere naturfagene og
teknologi. Dog skal Køge Kommune være opmærksom på, at et bestemt firma ikke får et monopol
på nogle bestemte områder såsom naturfag og teknologi.
Brobygning er et af de vigtigste områder både ved indskoling og udskoling. Det er her børn første
gang skifter bekendtskab med skolen som kan være en meget stor omvæltning. Derfor er det vigtigt
med den løbende overgang fra børnehaveklassen og SFO til skolehverdagen. Det er positivt at se at
der bliver satset systematisk på at styrke personalets kompetencer i børnehaveklassen og SFO.
Derudover ser vi også det er meget vigtigt, at udskolingen får kendskab til både erhvervslivet, men
også ungdomsuddannelserne for at få en god begyndelse på voksenlivet og dermed en
karrieremulighed.
Skolebestyrelsen på Skovboskolen kan hermed godkende visionen og præsentationen af ”Gode
skole-Køges fremtid”.

Et forslag til visionen og præsentationen kunne være, at have et link til hver skole, hvor de i en lille
videoklip på ca. 1 min. kan præsentere sin skole, deres visioner og værdier.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Skovboskolen.

