
Høringssvar fra skolebestyrelsen på Højelse Skole, 
Gode skoler – Køge fremtid

Højelse Skoles bestyrelse har følgende bemærkninger til  
”Gode skoler – Køge fremtid”

Skolebestyrelsen på Højelse Skole vil, på vegne af Højelse Skoles forældre, 
anerkende Køge Kommunes ønske om at udarbejde en fælles vision om 
”Gode skoler – Køge fremtid”, og dermed give mulighed for at sætte en ambi-
tiøs retning for vores skoler.

Vi har været glade for at være inddraget i processen, og at vi har fået mulighed 
for at præge indholdet i visionen. Vi kan også konkret se, at de mange gode 
og konstruktive input, der kom frem på dialogmødet, er indarbejdet i indholdet. 

Sproget, mange fagudtryk og formen springer stadig i øjnene – det på trods 
af, at indholdet er skåret til, og at der også er ambition om at udarbejde en 
pixi-udgave og understøttende video-præsentationer.

En vision er en ideal forestilling om fremtiden, et ønske om at forandre noget fra 
sin nuværende situation til en given fremtidig situation. Ikke desto mindre optræ-
der ordet ”skal” stort set i hver eneste sætning på visionens første side (faktisk 
25 gange), og man får det indtryk, at ”Gode skoler – Køge fremtid” er en ret-
ningslinje for fællesskabet i og omkring vores folkeskole mere end en egentlig 
ideal forestilling om eller ønske for fremtiden. Det er synd, da hensigten er god.
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Vi har været glade for at 
være inddraget i processen, 
og har fået mulighed for at 
præge indholdet i visionen. 



Selv om processen har været rigtig god, så er det, set med forældreøjne, 
stadig svært at få øje på værdien af indholdet i visionen. Hvis forældrene er 
målgruppe for visionspapiret ”Gode skoler – Køge fremtid” så anbefaler vi, at 
man får professionel gennemskrivning af teksten, så ikke dette store og fine 
arbejde går tabt. 

På Højelse Skole arbejder vi hverdag på at give alle børn en udviklende og 
tryg skolegang i sociale og faglige fællesskaber. Vi mener, at alle mennesker 
betyder lige meget og har lige stor værdi for fællesskabet. Hovedopgave er at 
give eleverne en god skoletid præget af engagement og lyst til læring på alle 
tidspunkter og i alle situationer. 

Vi anerkender som nævnt ønsket om at sætte en ambitiøs retning for vores 
skoler, men vi skal også bemærke, at vi i mange år har været vidne til, at Køge 
Kommune igen og igen har gennemført omfattende besparelse på børne- og 
ungeområdet, hvilket naturligt også får betydning for skoleområdet. 

Vi har både vilje og engagement til at arbejde målrettet for at skabe en god og 
velfungerende folkeskole af høj kvalitet. Men det stiller krav til Køge Byråd om 
at have politisk vilje til at investere i vores fælles skole og sikre de fornødne 
ressourcer til opretholdelse af en stærk folkeskole. 

På vegne af skolebestyrelsen for Højelse Skole.

Med venlig hilsen

Sille Haahr-Aasmul
Bestyrelsesformand

Hvis forældrene er målgruppe 
for visionspapiret ”Gode 
skoler – Køge fremtid” så 
anbefaler vi, at man får 
professionel gennemskrivning 
af teksten, så ikke dette store 
og fine arbejde går tabt. 

Vi anerkender som nævnt 
ønsket om at sætte en 
ambitiøs retning for vores 
skoler, men vi skal også 
bemærke, at vi i mange år 
har været vidne til, at Køge 
Kommune igen og igen har 
gennemført omfattende 
besparelse på børne- og 
ungeområdet, hvilket 
naturligt også får betydning 
for skoleområdet. 

Vi skaber 
rum for læring

Vi tager udgangspunkt  
i elevernes verden Vi har plads til at 

være anderledes

Vi prøver nye 
ting og udfordrer 
eleverne


