Kvalitetsløftet i folkeskolen i Hvidovre Kommune
J.nr.:
17.00.00.A00
Sagsnr.: 12/14005
BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 25-09-2012
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 17-09-2012
Skoleudvalgets indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN 06-09-2012
Ad 1: Godkendt.
Ad 2: Godkendt.
Ad 3: Godkendt.

INDSTILLING
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen
1. at godkende Kvalitetsløftets mål
2. at godkende de 11 indsatser i Kvalitetsløftet
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller endvidere til Skoleudvalget at anbefale overfor
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
3. at godkende og frigive den økonomiske ramme for Kvalitetsløftet på 0,6 mio. kr. i
2012 og efterfølgende 6,4 mio. kr. i 2013 og 7 mio. kr. i årene fremefter

SAGSFREMSTILLING
Skolestrukturdebatten i efteråret 2011 og foråret 2012 affødte ønsker og formuleringer
om et Kvalitetsløft i folkeskolen i Hvidovre Kommune. På baggrund af det politiske forlig
om skolestrukturen blev det besluttet, at de midler der på sigt frigives ved en
omlægning af skolestrukturen skal reinvesteres i folkeskolen i Hvidovre Kommune med
henblik på et Kvalitetsløft.
Skoleudvalget drøftede på et møde d. 12. april 2012 den overordnede ramme for
kvalitetsløftet, og godkendte på et møde d. 2. maj 2012 et dialogoplæg, og at dette
dialogoplæg skulle drøftes med en lang række interessenter på møder i juni måned
2012.
Skoleafdelingen har afholdt mange gode dialogmøder med samtlige skolebestyrelser,
Fælles Elevrådet, Hvidovre Lærerforening og Skolekontaktrådet. Input fra de mange
dialogmøder er samlet i et notat kaldet ’Kortfattet sammenskriv af input og
tilbagemeldinger fra interessenter’ (se bilag nr. 12).
Samtidig er grundnotatet, der forklarer og uddyber det samlede Kvalitetsløft blevet
suppleret med kommentarerne fra interessenter og forvaltningens anbefalinger (se bilag
nr. 13).
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I slutningen af juni 2012 tog medlemmer af Skoleudvalget og Økonomiudvalget på
studietur til Skotland. Selve turens indhold, input fra Skotlands måde at drive
skolevæsen på og ikke mindst de ideer, som vi kan lære af i Hvidovre er samlet i et
notat kaldet ”Rapport fra Skotland” (se bilag nr. 16), som også er fremlagt som et
selvstændigt punkt.
Endeligt er der udarbejdet 11 selvstændige bilag, der forklarer og uddyber de foreslåede
11 indsatser, der tilsammen skal indfri Kvalitetsløftets specifikke mål:
1. Inklusionsgraden er over 98 % i 2015
2. Forældretilfredshed er høj/meget høj i 2016
3. At alle Hvidovres skoler har et karaktergennemsnit i dansk og matematik på 6,5 i
2017
Indsatserne er som grundnotat det forslag, som er debatteret. Hvis indsatsen er
foreslået ændret af forvaltningen på baggrund af de mange input fra dialogprocessen, er
det uddybet med rødt i slutningen af bilaget (se bilag nr. 1-11).
Økonomien har betydning for prioriteringen af indsatserne, hvilket er årsagen til, at
forvaltningen har udarbejdet to oversigter. En, der viser de udgifter, som de oprindelige
11 forslag vil betyde – og en, der viser de udgifter, som bliver resultatet, hvis
Skoleudvalget vælger at følge alle forvaltningens anbefalinger.
På baggrund af ovenstående indstiller Børne- og Ungeforvaltningen, at Skoleudvalget,
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender de 11 indsatser i Kvalitetsløftet:
1. Timer til undervisning
2. Undervisning i undervisningen – klasseledelse
3. Undervisning i undervisningen – it
4. Uddannelse af lærere
5. Uddannelse af ledere
6. Talentforløb (alene fase 2 og 3)
7. Faglig vurdering af elevstandpunkter
8. Godt du kom
9. Forsøg med tolærere (alene fase 2)
10. Skole-hjem samtaler
11. Forældretilfredshedsmålinger
Det endelige oplæg behandles i Økonomiudvalget d. 17. september 2012 og i
Kommunalbestyrelsen d. 25. september 2012, hvorefter forvaltningen straks
iværksætter realiseringen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
I forbindelse med Kvalitetsløftet på kommunens skoler frigives der i 2013 ca. 6,4 mio.
kr. og efterfølgende 7 mio. kr. hvert år med henblik på, at midlerne prioriteres til
udvalgte indsatser.
I 2013 forventes fortsat udgifter til drift af tidligere skolebygninger og der kan derfor
ikke fuldt ud afsættes midler til kvaliltetsløftet. I 2012 er der 0,6 mio. kr., som ligeledes
indgår i prioriteringsdrøftelserne.
Midlerne registreres som projektmidler.
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De økonomiske konsekvenser gennemgås i bilag 14 og 15:
 Oversigt over udgifterne til Kvalitetsløftet
 Oversigt over udgifterne til Kvalitetsløft efter forvaltningens anbefalinger.

BILAG:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben
5 Åben
6 Åben
7 Åben
8 Åben
9 Åben
10 Åben
11 Åben
12 Åben
13 Åben
14 Åben
15 Åben
16 Åben

Bilag 1: Timer til undervisning
Bilag 2: ´Undervisning i undervisningen´ - klasseledelse
Bilag 3: ´Undervisning i undervisningen´ - it
Bilag 4: Uddannelse af lærere
Bilag 5: Uddannelse af ledere
Bilag 6: Talentforløb
Bilag 7: Faglig vurdering af elevstandpunkter
Bilag 8: Godt du kom... elevfravær
Bilag 9: Forsøg med tolærere
Bilag 10: Flere skole-hjem-samtaler
Bilag 11: Forældretilfredshedsmålinger
Bilag 12 - Kortfattet sammenskriv af input og tilbagemeldinger
fra interessenter - Kortfattet sammenskriv af input og
tilbagemeldinger fra interessenter.docx
Bilag 13: Kvalitetsløft grundnotat aug.12
Bilag 14: Oversigt over udgifterne til Kvalitetsløft 1.aug.12
Bilag 15: Oversigt over udgifter til Kvalitetsløft efter
forvaltningens anbefalinger
Bilag 16: Rapport om studietur til Skotland

157114/12
100763/12
100760/12
159490/12
100770/12
100753/12
164093/12
164100/12
100747/12
100756/12
100758/12
202189/12
210981/12
202784/12
217743/12
224507/12
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