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Skema med høringssvar til Skolepolitikken 2018
Høringspart

Høringssvar

Sektor-MED
Undervisning

Der var følgende bemærkninger fra Sektor-MED:

Integrationsrådet



Godt at målene har fokus på børnene.



Politikken giver mulighed for at gøre det lidt bedre.



Super god proces og konsensus hele vejen igennem.



Politikken er meget brugbar på den enkelte skole.



God udvikling at medborgerskab er skrevet ind i politikken.



God sammenhæng til BUF'en

Integrationsrådet har behandlet en anmodning fra Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget om at afgive høringssvar i forbindelse med
høringsudkast til Skolepolitik i Hjørring Kommune 2018.
Integrationsrådet mener overordnet set, at Skolepolitikken udgør en stærk
ramme for udvik-lingen af skoleområdet i Hjørring Kommune.
Integrationsrådet har følgende bemærkninger til de fem strategiske mål:
Fællesskab:
Integrationsrådet er orienteret om, at tosprogede elever udgør ca. 14 % af
det samlede elevtal i folkeskolen i Hjørring Kommune og Integrationsrådet
noterer sig derfor med stor tilfredshed, at ord som ”fælleskab”,
”mangfoldighed”, ”inklusion” og ”gensidig respekt” optræder flere ste-der i
politikken. Integrationsrådet ser det som en stor styrke, at skolepolitikken
lægger vægt på, at alle, uanset kulturel og social baggrund, anses som en
del af fællesskabet.
Sundhed:
Integrationsrådet vil opfordre til, at Udvalget under dette punkt indfører, at
elevernes fysiske og mentale sundhed også er en del af
forældresamarbejdet. Baggrunden herfor, er at det ikke er alle familier, der
kender til den danske kultur med at leve et aktivt liv, herunder deltagelse i
foreningslivet. Integrationsrådet vurderer, at en dialog med forældrene vedr.
dette vil kunne styrke elevernes fysiske og mentale sundhed og dermed
deres trivsel og læring.
Forældresamarbejde:
Integrationsrådet mener, at det er vigtigt, at skolerne udviser åbenhed og
respekt overfor børn og familier med anden etnisk baggrund end dansk –
og søger et stærkt samarbejde med for-ældrene med henblik på at skabe
de bedste udviklingsmuligheder for elevernes læring, trivsel og dannelse.
Flere tosprogede elever kommer fra familier med en kultur, der er væsentlig
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anderledes end den danske kultur – og Integrationsrådet tror på, at en
udvidet dialog med for-ældrene kan give en fælles forståelse mellem skolen
og forældrene, hvilket vil komme eleven til gode. Integrationsrådet kan
derfor fuldt ud tilslutte sig dette strategiske mål.
Læring og trivsel:
Integrationsrådet tilslutter sig fuldt ud formuleringerne i dette strategiske
mål.
Medborgerskab:
Integrationsrådet anser dannelsen af eleverne som demokratiske
medborgere som værende utroligt vigtigt og rådet tilslutter sig
formuleringerne i dette strategiske mål.

Integrationsrådet mener overordnet set, at der tale om en ambitiøs
skolepolitik, der giver me-ning for alle borgere i Hjørring Kommune.
Integrationsrådet vurderer dog, at der ligger en stor opgave for skolerne i
forhold til at videre-formidle politikkens indhold til familier med anden etnisk
baggrund end dansk. Integrationsrå-det vil derfor opfordre Børne-, Fritid- og
Undervisningsudvalget til at overveje, om det ville være hensigtsmæssigt at
oversætte skolepolitikken til de mest talte sprog i Hjørring Kommu-ne.
Integrationsrådet har et ønske om at bidrage konstruktivt til Børne-, Fritidsog Undervisnings-udvalgets videre arbejde i forhold til den konkrete
udmøntning af Skolepolitikken, og Integrationsrådet står til rådighed for
yderligere dialog, såfremt det måtte ønskes.
Handicaprådet

Det er vigtigt at få konkretiseret hvem politikken er fra og hvem modtager
er, endvidere bør det konkretiseres hvordan afsender forventer at modtager
skal arbejde med den nye skolepolitik. I forordet bør det indarbejdes, at der
skal arbejdes ambitiøst med skolepolitikken,og der skal være fokus på nye
udviklingsmuligheder og nye ressourcer. Skolepolitikken skal fortsat bruges
aktivt i skolens daglige arbejde.

Fælleselevrådet

Fælleselevrådet siger ok til Skolepolitik 2018.
Vi har været glade for at deltage i processen med at udarbejde Skolepolitik
2018.
Fantastisk at se, at der er blevet taget imod vores input – bl.a. om at
Skolepolitik 2018 skal formuleres med “normale” ord.

Hjørring Ungeforum

Ungeforum har på mødet d. 15/8-18 behandlet høringssvar for skolepoltiken
2018 og kan tilslutte sig materialet, dog har vi drøftet at bæredygtighed
kunne indgå.

Skolebestyrelsen
Nordvestskolen

Skolebestyrelsen og MEDudvalget på Nordvestskolen har på møder i
august 2018 behandlet de skolepolitiske mål med følgende bemærkninger:
Skolebestyrelsen og MEDudvalget er meget positive over, at målene er
formuleret på en måde, der sikrer skolen mulighed for, at der er
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sammenhæng mellem målene og de faktiske indsatsområder på skolen.
Det er alle parters opfattelse, at der ligeledes er en god sammenhæng
mellem målene og Hjørring Kommunes Børne-, Unge- og Familiepoltik. Det
er medvirkende til at sikre en sammenhæng indenfor hele området.
Skolebestyrelsen
Sydøstskolen

Hjørring Sydøstskole tager forslaget vedr. skolepolitikken 2018 i Hjørring
Kommune til efterretning..
Efter en lang og inddragende proces, hvor bestyrelsen i foråret fremsendte
bemærkninger til de fem strategiske mål, har bestyrelsen ved Hjørring
Sydøstskole ikke yderligere bemærkninger.

Skolebestyrelsen
Hjørring
Ungdomscenter

Der er i bestyrelsen stor ros til den proces der var lavet for at sikre en bred
inddragelse i arbejdet med de skolepolitiske mål.
Det hilses velkommen at målene er korte og præcist beskrevet.
Vi se i bestyrelsen frem til at følge det videre arbejde med at implementere
målene i skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen
Hjørringskolen

HjørringSkolens bestyrelse har følgende bemærkninger til
høringsmaterialet.
Der er i bestyrelsen stor ros til den proces der var lavet for at sikre en bred
inddragelse i arbejdet med de skolepolitiske mål.
Det hilses velkommen at målene er korte og præcist beskrevet.
Vi se i bestyrelsen frem til at følge det videre arbejde med at implementere
målene i skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen
Sindal Skolecenter

Bestyrelsen ved Sindal Skolecenter har på møde d. 20. august 2018 drøftet
forslaget til skolepolitik.
Bestyrelsen bakker op på de skolepolitiske målsætninger. Det er positivt, at
mange interessenter har været involveret i skolepolitikken, og at der er
sammenhæng til den vedtagne Børne- Unge- og Familiepolitikken i Hjørring
Kommune. Endvidere er det positivt, at målene er rettet direkte mod
børnene og er så tilpas brede, at de rummer mulighed for, at skolerne i
Hjørring Kommune kan arbejde på forskellige måder hen imod målene.

Skolebestyrelsen
SkoleCenter
Hirtshals

På baggrund af drøftelser i skolebestyrelsen på SkoleCenter Hirtshals,
afgives der hermed følgende høringssvar i forhold til “Skolepolitik i Hjørring
kommune 2018”.
Formuleringer, opstilling og omfang er kort, godt og let forståeligt.Det er
vigtigt i forhold til at forstå og formidle budskabet til alle, der har interesser i
området.
Rækkefølgen i de fem temaer giver en god signalværdi. Det understøtter
forståelsen af det brede dannelses- og læringsperspektiv.
Det er positivt, at målet “Læring og trivsel” også forholder sig til
dannelsesperspektivet, og sammenhængen mellem børns trivsel og læring.
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Det er positivt, at de skolepolitiske mål giver skolerne rum til at sætte deres
eget præg på værdierne – som passer i deres virkelighed. Det betyder, at
de skolepolitiske mål og skolecentrets eget værdigrundlag supplerer
hinanden.
Skolebestyrelsen
Tårs

Tårs Skoles bestyrelse kan tilslutte sig formuleringerne i den nye
skolepolitik. Bestyrelsern synes, den proces, der har været med
udfærdigelsen, har været god og inddragende.

Skolebestyrelsen
Vrå

Vrå Skoledistrikts bestyrelse kan tilslutte sig formuleringerne i den nye
skolepolitik. Bestyrelsen synes, den proces, der har været med
udfærdigelsen, har været god og inddragende.

Skolebestyrelsen
Hjørring Musiske
Skole

Skrivet er landet et godt sted. Stor tilfredshed med den meget åbne og
inddragende proces. De enkelte mål er fornuftige og dækkende – og kan
også genkendes hos nogle af privatskolerne.
Nu handler det om at implementere målene og få dem til at leve.

