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Høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter

Skole og Samfund fremsender hermed bemærkninger til
bekendtgørelsesudkastet, som har været drøftet i vores forretningsudvalg.
En vigtig funktion ved kvalitetsrapporterne er, at de giver forældre og andre
interesserede bedre muligheder for på en systematisk måde at skaffe sig
overblik over kvaliteten af de forskellige undervisningstilbud i det kommunale
skolevæsen.
Det er derfor nødvendigt, at de kommunale kvalitetsrapporter får et vist
enhedspræg, for at borgerne i et vist omfang kan sammenligne tilbudene i den
enkelte kommune og mellem flere kommuner.
På den anden side må de centralt udformede krav til kvalitetsrapporten heller
ikke få et sådant omfang, at udarbejdelsen af rapporterne kommer til at tage
ressourcer fra drifts- og ledelsesopgaver i skolevæsenet.
Skole og Samfund finder, at det foreliggende udkast til bekendtgørelse rammer
en god balance mellem disse to modstående hensyn, idet de fleste af de
centralt udformede krav vedrører informationer, som kommunerne og skolerne i
forvejen bør have overblik over.
Fortegnelsen over rammebetingelser i § 7 vil være et godt afsæt for lokale
drøftelser om tilrettelæggelsen af skolevæsenets og de enkelte skolers
aktiviteter. Vi finder, at oplysningerne om disse rammebetingelser ud over at
forefindes i den kommunale kvalitetsrapport også bør lægges på den enkelte
skoles hjemmeside.
I henhold til Folkeskolelovens § 40 a, stk. 2, skal skolebestyrelsen have forelagt
kvalitetsrapporten til udtalelse. Vi oplever desværre ofte, at
kommunalbestyrelserne/de kommunale forvaltninger giver en alt for kort

høringsfrist til skolebestyrelserne, når sager sendes til høring. En
skolebestyrelse kan kun træffe beslutninger i møder, og det er derfor
nødvendigt at afholde et skolebestyrelsesmøde for at kunne tage stilling til en
kvalitetsrapport. Bestemmelsen i bekendtgørelsens § 12, stk. 2 bør derfor
udformes, således at kommunalbestyrelsen forpligtes til at give
skolebestyrelserne en høringsfrist på mindst 5 uger, så man ikke behøver at
indkalde til ekstraordinære møder for at afgive høringssvar.
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