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Talentklasser i musik
Skole og Forældre ser positivt på, at det bliver muligt for skolerne at underbygge elevers udvikling i
det musiske fag. Vi er også meget positive over for den varierede skoledag.
Konklusionerne fra rammeforsøgene tyder på, at det kan være vanskeligt for skolen at samle en
ensartet aldersmæssigt klasse, hvilket gør klassebegrebet noget flydende samtidig med at noget tyder
på, at der kan være en social slagside i musiktalentklasser.
Skole og Forældre ser gerne, at der bliver fleksible muligheder for at danne klasser eller hold, som
sikrer talentudvikling på musikområdet for alle elever. Derfor mener vi, at de lokale skolebestyrelser
skal inddrages i samarbejdet og beslutningen om oprettelse af musiktalentklasser. På den baggrund
foreslår vi, at den foreslåede §19, stk. 5, 1. sætning ændres til:
”Kommunalbestyrelsen kan, i samråd med de lokale skolebestyrelser, beslutte at oprette særlige
talentklasser i musik fra børnehaveklassen til 10. klasse.”
Integrerede biblioteker
Med udgangspunkt i evalueringen af rammeforsøget ser Skole og Forældre meget positivt på, at der
bliver mulighed for at styrke den professionelle faglighed, den faglige sparring og faglighed for
eleverne ved at arbejde med integrerede biblioteker.
Det bekymrer os dog, at man, jf. §19, stk. 4, punkt 3, ønsker at udvande skolebestyrelsernes ret, jf.
§44, stk. 4 til at godkende undervisningsmaterialer, der danner grundlag for den generelle faglighed
på skolen. Det beskrives, at skolebestyrelserne skal godkende de materialer, der udelukkende skal
anvendes som undervisningsmidler på skolen.
Vi mener, at denne opdeling umiddelbart bliver vanskelig at administrere, og derfor ønsker vi klare
retningslinjer for, hvordan denne skelnen mellem undervisningsmidler på skolen og andre materialer
foretages på de integrerede biblioteker, således at skolebestyrelserne ikke mister kompetence, jf. §
44, stk. 4.
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