Oplæg til skolestart 2009
fra
KL, Danma rks Lærerforening, BUPL, Børne - og kul tur cheffore ningen, Skoleleder ne og Skole og Samfund

Fælles viden

fælles handling

Ja, vi er klar!
Regeringen har en målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er parternes ambition, at det kan lade
sig gøre i fællesskab, men det kræver en mangesidet indsats. Politikere, ledere, lærere, pædagoger og forældre har et fælles ansvar for, at den unge forlader folkeskolen med ordene: Ja, jeg er klar! Derfor er det et fælles ansvar at
stræbe efter, at alle elever får et godt skoleforløb og bevarer deres læringslyst. KL, Danmarks Lærerforening, BUPL, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederne samt Skole og Samfund har gennem det seneste halve år
drøftet, hvordan forskning kan bidrage med positiv støtte til folkeskolens
almenundervisning. Opfordringen ved skolestart 2009 er: Udnyt forskning
om børn og unges læring i folkeskolen!
Fælles viden fælles handling
Forskningsresultater er efterspurgte af politikere, ledere, lærere, pædagoger
og forældre. Viden fra forskning giver øget mulighed for kvalitet og effekt i
udmøntningen af det lokalpolitiske og faglige råderum. Systematisk udnyttelse af forskningsresultater er god basis for begrundede valg politisk,
ledelsesmæssigt og fagligt. For børnenes skyld ønsker folkeskolens parter at
kunne trække på samme hammel. Det kan fælles anerkendt viden fra forskning bidrage til. Parterne opfordrer undervisningsministeren til at danne et
konsortium med de eksisterende forskningsmiljøer, så forskningsresultater
om undervisning og læring bliver hjulpet på vej ud i skolens praksis. Samarbejdet om teori og praksis mellem forskere, formidlere og praktikere bør
udbygges.
Hvad siger forskningen?
KL, Danmarks Lærerforening, Skolelederne, BUPL, Børne- og Kulturchefforeningen samt Skole og Samfund spurgte 7 børne- og skoleforskere til
råds: Hvad kan vi gøre bedre for de normalt begavede børn i vanskeligh eder, så de lærer at læse og folder deres potentiale fuldt ud?

Den 28. maj 2009

Opmærksomhedsfelt 1
Fællesskabet har stor betydning for børn og unges læring og læringslyst

Opmærksomhedsfelt 2
Læsning har stor betydning unges selvværd og livsmål

Opmærksomhedsfelt 3
Der er et stort uddannelsesmæssigt potentiale blandt
indvandrere

Opmærksomhedsfelt 4
Aktiv familiekultur er vigtig for børn og unges uddannelse

E fterord

ne. Parterne er blevet inspireret og har fået begrundet indsigt i, hvad skolen
kan gøre for disse elever. Parterne har erkendt, at voksenansvar og læringslyst er helt grundlæggende for at nå regeringens mål om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Parterne har ligeledes
erkendt, at værdien af fælles viden er et godt afsæt for et videre samarbejde
om fx at formidle parternes proces og viden i et fælles debatoplæg eller ved
en konference. Oplægget kan eventuelt anvendes i en lokal debat.

En stor tak til følgende forskere:
1. Søren Østergaard, leder af CUR (Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik) om Perspektiver på et ungdoms- og skoleliv i en
tid hvor meget er til forhandling
2. Torben Tranæs, forskningschef, Rockwoolfonden om Indvandrerne
og det danske uddannelsessystem
3. Mads Hermansen, professor, CBS & NHV om Positive relationer og
læringslyst
4. Jan Mejding, seniorforsker, DPU om Læsning
5. Charlotte Højholt, cand. psyk., p.hd, RU om Sammenhæng mellem
børns succes i skolen og deres fællesskaber samt de voksnes samarbejde herom
6. Beatrice Schindler Rangvid, Director of Research, MSc (economics),
PhD, AKF om Hvad kan der gøres for fagligt svage elever i grundskolen?
7. Jill Mehlbye, Programleder, MPA, cand. psyk., AKF om Forløbsundersøgelse af tidligere specialklasseelever og om Det gode eksempel
de højtpræsterende skoler.
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