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Rundt om Skolen, 44/2018

Rundt om Skolen har fået tilladelse fra 
magasinet SKOLEN til at bringe denne 
kronik af Per Fibæk Laursen, professor på 
Aarhus Universitet. Det er interessant 
læsning for alle, der interesserer sig for 
undervisning på grundskoleplan. 

”Meget af det, vi har gjort 
siden 1994, har ikke virket
Der har ikke manglet penge i skolepolitikken. 
Hvad der har manglet, er først og fremmest en 
troværdig forandringsstrategi, mener Per Fibæk 
Laursen, professor på Aarhus Universitet 

De hundredvis af millioner kroner, der gennem 
en årrække er blevet brugt på it i skolen har ikke 
øget undervisningens kvalitet.

Det er hovedbudskabet i en bog, som Jesper 
Balslev udgav i begyndelsen af marts. Bogen er 
den foreløbigt sidste i en række analyser, der sår 
alvorlig tvivl om fornuften i de sidste 25 års 
skolepolitik. Der er brug for en grundlæggende 
ny forandringsstrategi i skolepolitik og -
forvaltning.

Det	begyndte	i	1994

I 1994 kom den første undersøgelse, der 
sammenlignede danske skoleelevers 
præstationer med elever i andre lande.

Den viste sammen med adskillige senere 
undersøgelser, at vi ikke var så gode, som mange 
havde håbet. I eftertænksomhedens lys må man 

tilføje: Vi var dog heller ikke dårligere end 
mange af vore nabolande.

Men de internationale undersøgelser udløste 
en ny uddannelsespolitisk dagsorden: Vi skal 
højere op på de internationale ranglister. Der 
har været gennemført en meget lang række 
tiltag for at nå dette mål, og de samlede 
direkte udgifter løber op i adskillige 
milliarder. Dertil kommer de usynlige 
udgifter, der ligger i lærernes arbejde med at 
få de mange tiltag til at fungere.

I betragtning af omkostningerne ved alle 
disse tiltag har de kritiske analyser fået alt for 
lidt opmærksomhed.

Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på to 
lidt ældre analyser, der er særligt interessante, 
fordi de ikke kan beskyldes for at 
repræsentere den sædvanlige 
venstrefløjskritik, men er lavet af Cepos og 
konsulentfirmaet McKinsey.

Analyserne kommer på forskelligt grundlag 
til samme resultat: Meget af det, vi har gjort 
siden 1994, har ikke virket.

Større	skoler	er	ikke	bedre

De to Cepos-økonomer Henrik Christoffersen 
og Karsten Bo Larsen viste i bogen, Den 
danske grundskole – økonomisk set, fra 2015, 
at to af de højt prioriterede indsatser i dansk 
skolepolitik overhovedet ikke har virket.

fortsættes næste side
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Man har gjort skolerne større i håb om, at 
stordriftsfordele ville gøre skolerne billigere og 
i håb om, at den specialisering af lærernes 
arbejde, som større skoler gør mulig, ville øge 
undervisningens kvalitet.

Disse forhåbninger er blevet gjort til skamme. 
Større skoler er hverken billigere eller bedre. 
Heller ikke linjefagskompetence til lærerne ser 
ud til at virke. Elevernes faglige udbytte løftes 
ikke af, at de får linjefagsbaseret undervisning.

Det kan umiddelbart undre. Men forklaringen er 
formodentlig, at der ikke er nogen særlig tæt 
sammenhæng mellem læreres formelle og reelle 
kompetence.

Det internationale konsulentfirma McKinsey 
viste i en analyse fra 2010, baseret på Pisa-data, 
at i højtudviklede landes skolevæsener virker 
det ikke fremmende på kvaliteten at forsøge at 
styre centralt og at holde lærere og skoler 
ansvarlige for resultaterne.

Skal man gøre et godt skolesystem endnu bedre, 
er der i stedet brug for støtte til lærernes og 
skoleledernes professionalitet og innovation.

Tillid	i	stedet	for	penge

Mange af de seneste 25 års tiltag har været 
særdeles kostbare. Ud over it-satsningen løber 
også både efteruddannelse i linjefag, udvikling 

af nationale test og indkøb af elektroniske 
læringsplatforme hver især op i hundredvis af 
millioner kroner.

Der har ikke manglet penge i skolepolitikken. 
Hvad der har manglet, er først og fremmest 
en troværdig forandringsstrategi.

Man kan ikke forbedre et skolesystem som 
det danske ved at ændre på strukturer, 
incitamenter og formelle regler. Hvis 
eleverne skal lære mere, skal lærere, elever 
og forældre engageres i fælles bestræbelse på 
at gøre skolen bedre.

Det kræver, at deres tid og energi ikke bindes 
af det ene centralt vedtagne tiltag efter det 
andet.

Det kræver et mere meningsfuldt mål end at 
komme højere op på de internationale 
ranglister – det kunne eksempelvis være at 
virkeliggøre folkeskolens formål.

Og det kræver, at de mødes med tillid.

Sakset fra magasinet SKOLEN med tilladelse 
af Torben Jexen Larsen

	

Hvem har mon mistet et strikket 
babytæppe fra Disana, fundet i 
skolegården i sidste uge?

Det kan afhentes i vuggestuen.
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BASARTIDENDE
Basaren nærmer sig med hastige 
skridt, og vi håber, at alle har afsat 
lørdag den 1. december til dette formål, 
så vi i fællesskab kan få en flot og 
indtægtsgivende basar.

Basarudvalget er i fuld gang med den 
overordnede planlægning.

FÆLLES OPGAVER: 

Tombola:
Husk 4 gode gaver pr. familie! . 
Dog er det blevet aftalt at 5. klasse, 
som står for denne bod bedes komme 
med 6 gaver pr. familie!!!Tombolaen er 
en bod, som altid giver stort 
overskud,og det er dejligt. Vi har de 
sidste år prøvet at stramme op omkring 
gevinsterne og dette vil vi naturligvis 
gøre igen i år. Byens handlende er 
meget flinke til at give gaver til 
tombolaen, og det er vi dem dybt 
taknemmelige for.
Hver familie på skolen bedes også 
komme med 4 gode gaver til denne 

bod, og vi mener virkelig gode gaver. 
Gaver, som man selv kunne ønske at 
vinde, gaver af god kvalitet og gerne 
hjemmegjorte og noget, der er i 
skolens ånd. Det behøver ikke at 
være særlig dyrt. Det kan betale sig 
allerede nu at kigge efter noget, så er 
der større mulighed for at finde noget 
til rimelig pris og god kvalitet, end når 
man er i sidste øjeblik.
Gaverne skal ikke pakkes ind !!!
Undgå legetøj af plastik og 
alkoholiske drikke og husk, at det 
ikke er et loppemarked, hvor man 
kan komme af med det, man ikke 
bruger eller bryder sig om. Vi håber, I 
bakker op om denne opstramning og 
vil være med til at højne kvaliteten i 
tombolaen igen i år.
Forhåbentlig er alle godt i gang med 
at producere til både håndarbejdsbod 
og naturaliebod.
Der er klasser tilknyttet disse boder, 
men hvis de virkelig skal bugne med 
flotte og dejlige, hjemmelavede 
sager, er det nødvendigt, at alle 
forældre har disse boder i tankerne. 
Igen i år prøver vi at lave en særlig 
julebod, så alt, hvad der har med jul 
at gøre, er meget velkomment.
 
Håndarbejdsbod:
Håndarbejde kan være af stof og 
garn, træ, ler, papir m.m., f.eks. 
sokker, uldent undertøj, vanter, 
tøjdyr, dukketøj, kæpheste, 
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dukkesenge, træskamler, julekrybbe, 
dukkestue, dukkestuemøbler, 
dukkekrus, - tallerkner,- skåle, - 
potter og -pander, engle, stådukker, 
marionetdukker, diverse julepynt og 
meget, meget mere. Sæt en pris på 
det, du afleverer, så de, der sætter 
boden op, har noget at gå ud fra.
Vigtigt!
Kun naturmaterialer som uld, silke, 
bomuld, hør osv. bør anvendes.

Naturaliebod:
Til denne bod kan der f.eks. laves: 
marmelade, gele, saft, chutney, 
glaserede æbler,syltede asier /
rødbeder, sund slik, småkager i 
poser og lignende. Også 
hjemmebagt brød af alverdens slags, 

Husk at sætte etiket på med 
varedeklaration. Brug biodynamiske 
og økologiske råvarer.
Små cellofanposer til indpakning kan 
hentes på skolens kontor, når vi 
nærmer os. Sæt ligeledes her en pris 
på det afleverede.

Kaffestuen:
Vi håber, at alle traditionen tro vil 
være med til at bage alle de lækre 
kager tilkaffestuen, så nu er det tid til 
at overveje, hvilke kager I ønsker at 
levere. 

Kageseddel er med i denne uge og 
bedes afleveret til klasselæreren, 
senest onsdag den 14. november.

Basarudvalget ser frem til at få 

Afleveringstider

Tombola - naturaliebod - håndarbejdsbod                                           
Alle gaver bedes afleveret fredag 30/11 kl. 8-8.30 og 12-15 i kemilokalet 
eller klassen overfor (6. klasse). Det er vigtigt, at gaverne kommer fredag, 
da det ellers er næsten umuligt at få prismærket det hele. Friskbagt brød 
kan vente til lørdag.

Kaffestue
Kager og andet bedes afleveret lørdag 1/12 kl. 9.30 -11 i køkkenet.
Kageseddel bedes udfyldt og nederste del afleveres til klasselæreren 
senest onsdag den 14/11
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Denne annonce kommer også i Sydsjællands Tidende, 
så spred gerne budskabet.

OVERVEJER DU ET SKOLESKIFT?

Kom til åbne klasser: 
Børnehaveklassen, 1. og  2. klasse 
på Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg Orevej 2 
den 14. november kl. 15 til 17.

 

På en stor smuk grund med masser af plads til sport og leg, ligger 
Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Skolen huser fra 
Børnehaveklasse til 10. årgang.

Skolens pædagogik har opdragelse af det hele menneske, som det 
alt overskyggende pædagogiske mål, hvilket ses i fagenes 
udvikling op igennem klasserne.

Skoledagen er en afveksling imellem bevægelse, kunstnerisk 
udfoldelse, social opdragelse igennem alle fag – hvor eleverne får 
lov til at skynde sig langsomt til en alsidig faglig kunnen.

Vel mødt til alle interesserede fra klasselærerne i 
børnehaveklassen, 1. og 2. klasse.

Tilmelding via kontoret på telefon 55374349.
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PROGRAM

Kl. 11.00 Velkomst i den store sal &
9.-10. klasses orkester

Kl. 11.30 Boderne og kaffestuen åbner

Kl. 12.15 Dukketeater i børnehavekl. (fra 3 år)

Kl. 13.00 Elevoptræden i den store sal

5.-6. kl. Orkester
1. kl. Lanterner m.m.
5. kl. Eurytmi: Indere
3. kl. Tabeller
9. kl. Eurytmi: Gotisk Bue 

og “Yesterday”

Kl. 14.15 Dukketeater i børnehavekl. (fra 3 år)

Kl. 15.30 Elevoptræden i den store sal

7.-8. kl. Orkester
2. kl. Små fabler
4. kl. Vikinger
7. kl. 12 days of Christmas
10. kl. Jul i den flyvende tallerken

Kl. 16.30 Udtrækning af lotterigevinster i foyeren
i hvide bygning 
Kaffestuen lukker

Kl. 17.00 Boderne lukker 

Kl. 17.-18.30 Aftensmad i den lille sal

Herunder er programmet for dette års basar, så I kan se, hvornår jeres børn 
optræder
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Kalenderen 

&
Andre ting29. oktober kl. 19

Basarmøde i 4. klasses lokale

13. november kl. 19
Basarmøde i 4. klasses lokale

1. december
Basar

3. december
Basarfri / fridag

20. dec - 2. januar 2019
Juleferie

i

Modtagelse af skolebladet på 
e-mail
Man kan selv tilmelde sig modtagelsen af ROS på 
e-mail.
Det gøres på
https://www.steinerskolen.dk/om-skolen/skoleblad

hvor der også kan laves afmelding/ændringer.

Det er nu også muligt at downloade skolebladet 
samme sted.

Kontaktudvalget
På skolen er klasselæreren den 
naturlige kontaktperson for forældrene, 
men derudover har vi et såkaldt 
kontaktudvalg, som forældre kan 
henvende sig til, hvis der er 
skolemæssige spørgsmål eller 
problemer, som det ikke er muligt eller 
ønskeligt at drøfte med klasselæreren.                              
Udvalget sammensættes ud fra den 
aktuelle situation.

Kontaktudvalgets medlemmer:

Fra lærerkollegiet:
Anette Bjerregaard
20 45 60 24
Vibeke Skamriis
20 14 08 18

Fra bestyrelsen:
Jan Jaap Cramer:

  24 76 41 93
  Phillippine Schollain
  27218779

Glemmetøj
Kassen med glemt tøj står under 
trappen i den hvide bygning. 

Kalenderen

       
Brug af fotos, artikler og andet materiale
Kun efter tilladelse fra redaktionen på 
“Rundt om Skolen

http://www.steinerskolen.dk/rundt-om-skolen

