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Råderumsforslag: BSU 5

Reducere ressource til puljetimer og supplerende undervisning.

Dette råderumsforslag rammer lige der, hvor folkeskolen er sjovest, men samtidig også de elever der har 
allermest brug for ressourcen. Puljetimer er med til at styrke undervisningsvariationen i en skoledag, der 
byder på mange krav og forventning til elever. Ekstra tid og flere hænder gør både skoledagen mere 
varieret, men giver samtidig også medarbejderne mulighed for kollegial sparring omkring kerneopgaven. 

Supplerende undervisning er med til at give udsatte elever, der til tider er på grænsen til at vælge skolen fra, 
mulighed for at være inkluderet i det sociale klassefællesskab. Den supplerende undervisning giver også 
disse elever, redskaber der skal til at favne de faglige udfordringer, der ofte er problematiske for netop 
denne gruppe.

Råderumsforslag: BSU 6

Reducere ressource til undervisningsmidler, central pulje.

Hørsholms folkeskoler kan være stolte af, den høje grad af digitalisering der har fundet indpas, både hos 
elever og det pædagogiske personale gennem de seneste ti år. Alle klasseværelser har interaktive skærme, 
en overvældende del af undervisningen gennemføres via velfunderede digitale undervisningsplatforme, og 
alle elever og medarbejdere har enten Chromebooks eller PC til rådighed. 

Undervisningen er digital på Hørsholms skoler.

Reduktion af denne pulje, har konsekvens for alle de overnævnte fordele der er nævnt. 

Råderumsforslag: BSU 11

Reducere ressource til børnehaveklasser.

God faglige undervisning for folkeskolens yngste elever er særlig vigtig. Overgangen mellem børnehave og 
folkeskole kan være en svær tid, og familiens skolestart bør være præget at høj kompetence med fagligt 
overskud fra dygtige børnehaveklasseledere. 

Det er i børnehaveklassen at fundamentet for elevernes skolegang bygges. Derfor er det også svært at se 
det positive ved en reduktion i dette råderumsforslag. Social og faglig støtte til de mindste, samt tidlig 
læseindlæring er blot nogle af de områder der presses, ved mindre faglig undervisning i børnehaveklasserne.

Anlægsønsker: BSU 2

Helhedsplaner for skoler, læringsmiljøer.

Skolerne i Hørsholm har med glæde fulgt med i det igangværende arkitektprojekt, om nye læringsmiljøer på 
skolerne. Læringsmiljøer der skal være med til at styrke motivation og engagementet hos både elever og 
medarbejdere. At arbejde i et inspirerende læringsrum er ikke kun med til at højne den faglige kvalitet, men 
også den sociale trivsel og arbejdsglæden. Nye kreative læringsmiljøer for alle skoler, vil være med til styrke 
Hørsholm som et fyrtårn for høj faglighed og et sted hvor elever trives.

Med venlig hilsen

Allerød – Hørsholm Lærerforening


