FORSKNING STØTTER SKOLE OG FORÆLDRES ØNSKE OM SELVSTÆNDIGE SKOLER / 16. NOVEMBER 2018
WWW.SKOLE-FORAELDRE.DK

Forskning støtter Skole og Forældres ønske om
selvstændige skoler
Mere selvstændig hed på folkeskoler g iver bedre fag lig hed og trivsel, viser ny SFIundersøg else.
Socialfors knings ins tituttet har netop
offentliggjort en rapport om s koleledels ens
indflydels e på elevernes læring og elevernes og
lærernes trivs el.

Læs SFI’s nye unders øgels e

Yderligere kommentarer: Benedikte As k Skotte,
mobil 22 57 49 88

Rapporten vis er blandt andet, at s koler med en
s tor grad af s elvs tændighed til at tilrettelægge
undervis ningen både har høj faglighed og god
trivs el.
- Res ultaterne fra SFI ligger helt i tråd med Skole
og Forældres øns ke om mere s elvs tændighed til
den enkelte folkes kole og s kolebes tyrels e, s iger
Skole og Forældres formand, Benedikte A s k Skotte.
Skole og Forældre har blandt andet fores lået den
nye børne- og undervis nings minis ter Chris tine
A ntorini, at folkes kolerne s kal have mere
s elvs tændighed.
Rapporten fra SFI vis er ogs å, at
s kolebes tyrels erne er aktive på de s koler, hvor
res ultaterne halter.
- Rapporten dokumenterer efter min mening, at
s kolebes tyrels erne tager deres ans var alvorligt
og går i aktion, når de gode res ultater på en s kole
udebliver. Det vis er, at forældrene er engagerede
og går op i at give deres børn en god s kolegang,
s iger Benedikte A s k Skotte.
SFI’s rapport med titlen ”Ledels e, læring og trivs el
i folkes kolerne” bekræfter helt overordnet, at et
fokus på faglighed virker. ”Elever lærer mere på
folkes koler, hvor s koleledels en har fokus på
faglighed og frihed til at tilrettelægge
undervis ningen ”, er den overordnede konklus ion.
Ifølge Skole og Forældre er det is ær er lærernes
faglige kompetencer, klas s erums ledels e og
relations kompetencer, s om s kolelederne s kal
fokus ere på fremover.
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