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Nyhedsbrev  fra  Rønshovedgruppen  medio  december  2012  
  
Nyt  fra  Rønshovedgruppen  
Rønshovedgruppen  har  holdt  møde  medio  november.  
Status  er,  at  vi  følger  uddannelsesdebatten  og  bidrager  til  den  så  meget,  vi  kan.  Med  ”Ny  nordisk  Skole”  og  
regeringens  seneste  udspil  skal  der  i  det  kommende  halve  år  træffes  beslutninger  om  folkeskolens  fremtid.  
Begrebet  heldagsskole  spiller  en  central  rolle,  og  der  knytter  sig  en  række  i  bedste  fald  uafklarede  forhold  til  
det.  F.eks:  Er  den  tvungen?  Vil  der  stadig  være  en  forkert  fordeling  af  faglighed  og  pædagogik?  (se  f.eks.  
”Deadline”  d.  9.12.12).  
Er  det  en  skole,  hvor  de  20%  dårligste  i  virkeligheden  kommer  til  at  sætte  betingelserne  for  de  80%  bedste  (jf.  
P1  formiddag  med  Merete  Riisager  d.  10.12.12).  Vil  de  nye  initiativer  være  i  stand  til  at  bremse  strømmen  fra  
folkeskolen  til  de  frie  skoler,  og  hvilken  status  vil  de  frie  skoler  få?  
Rønshovedgruppen  har  derfor  besluttet  at  lave  en  temadag  om  ”Ny  nordisk  Skole”  og  regeringens  udspil  til  
en  ny  folkeskolelov  lørdag  d.  20.  april  2013  på  Rønshoved  Højskole.  
Mødeformen  bliver  en  konference  med  mindst  4  oplæg  med  efterfølgende  diskussion.  
Vi  har  tilsagn  fra  fhv.  direktør  i  Undervisningsministeriet  Uffe  Gravers  Pedersen,  som  vil  tale  om  
folkeskolen  og  gymnasiet  og  sammenhængen  mellem  dem,  Knud  Erik  von  der  Behrens,  leder  af  Køge  
private  Realskole,  vil  tale  om,  hvad  de  private  realskoler  kan  som  folkeskolen  ikke  kan,  gymnasielærer  i  
Kolding,  Mikael  Busch  vil  tale  om  de  faktisk  forhold  i  gymnasieskolen,  og  VUC-‐‑lærer  Lone  Nørgaard,  
København,  vil  gøre  det  samme  om  HF.  
Der  vil  i  løbet  af  februar  2013  komme  et  udførligt  program  med  titler,  tider  og  pris  m.v.  
Vi  opfordrer  endnu  en  gang  alle  til  at  diskutere  disse  vigtige  ting,  dér  hvor  I  hver  især  er,  og  vi  ønsker  alle  en  
god  jul  og  et  godt  nytår.  
På  Rønshovedgruppen  vegne  
Morten  kvist  
	  

	  


