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Skolebestyrelsen Søndre Skole:
Høringssvar ”Strategi for aktiv tilstedeværelse i skolen – og håndtering af fravær”
Skolens dagligdag er i forvejen præget af arbejdet med det inkluderende fællesskab. Der arbejdes med en
varieret skoledag, med elevinddragelse og med det opbyggende, værdifulde fællesskab. Vi er ikke i tvivl om
værdien af gode og inkluderende fællesskaber, og hvad det betyder for mange børns fremmøde i skolen. I
den sammenhæng, vil vi foreslå, at der laves henvisninger til undersøgelser, som understøtter
fællesskabets betydning for den enkelte elev.
Men vi ønsker også, at skolen blive bedre til at håndtere fraværsproblematikker hos de elever, hvor
fraværet ikke alene er relaterede til skolen. Der er situationer, hvor det ikke alene er et spørgsmål om
fællesskabets styrke. Mange forhold udover skole spiller ind. Vi tænker, at hele afsnit C: Værktøjskassen er
en central del af strategien, når det kommer til, hvad der skal til af aktiviteter for at opnå de mål, som er
opsat i afsnit A. Derfor havde vi gerne set, at denne del også var beskrevet i høringsmaterialet. Måske bør vi
have et kommunalt task-force med forskellige fagligheder, der kan hjælpe når de beskrevne processer og
indsatser ikke lykkes.
Konkrete bemærkninger:
 Vi finder det uhensigtsmæssigt, at der på side 5 i afsnittet Den attraktive og engagerende
undervisning i skolen bruges udtrykket: Undervisningen skal være varieret og spændende.
Hvem definerer, hvad en spændende undervisning er? Vi vil foreslå, at ”spændende” erstattes med
meningsfuld.
 På side 6 i afsnittet om Skolekulturen – de fællesskabende didaktikker som grundlag for aktiv
tilstedeværelse skriver I, at I har valgt at satse stort på kompetenceudvikling af alle medarbejdere i
Køge Kommune på én gang. Vi vil anbefale, at indsatsen beskrives mere konkret.
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