Beretning 2020
Børnehaveklasselederudvalget
FSL
Jubii - så er vi her! Dejligt I kunne komme - dejligt vi er så mange - skønt med oplæg
udefra - skønt med udstillerne - gæst Pia Jessen fra Børnehaveklasselederforeningen
- idéudveksling - værelserne - maden og samværet. Velkommen til Årskurset 2020 velkommen til Hornstrup.
I denne beretning vil jeg snakke om:
•
•
•
•
•
•
•
•

Børnehaveklasselederudvalget
Den obligatoriske sprogtest i børnehaveklassen
Minimums normeringer i dagsinstitutionerne
OK 21
Det nye fakta ark
Facebook gruppe
Inklusion og den nye UV minister
Og lidt mere

Børnehaveklasselederudvalget:
Siden sidste årskursus har vi i børnehaveklasselederudvalget holdt to møder, ét
mindre end de tidligere år. Dette mest pga. tidspres og fordi vi tænkte, vi ville kunne
skrive sammen om de ting, der måtte komme. Men da skolekom, som vi har brugt
som vores interne konference, lukkede, blev vi alle meget udfordrede af
programmet Teams, der fremover bliver vores kommunikationsredskab. Det tager
tid at komme i gang med et nyt redskab og en ny måde at kommunikere på. Det
kommende år vil jeg tro, vi igen kommer op på tre udvalgsmøder. På møderne
evaluerer vi det sidst afholdte årskursus, og vi planlægger det kommende. Vores

møder bliver også brugt på at tale om faglige emner, der berører vores gruppe i FSL.
Hvad er det der presser, glæder, udfordrer os som børnehaveklasseledere? I
udvalget sidder der en repræsentant fra hovedbestyrelsen, så på den måde er vi
børnehaveklasseledernes talerør ind i FSL’s maskinrum. Den anden vej rundt bliver
vi også bedt om at forholde os til emner og give feedback til Hovedbestyrelsen.
Ude på skolerne er vi som børnehaveklasseledere ofte alene - den eneste af slagsen
- og i udvalget snakker vi om tiltag, som vi kan lave, for at gøre det lettere, bedre,
mindre presset og mere accepteret at være børnehaveklasseleder på en fri skole.
Det ene af vores udvalgsmøder holder vi hos Dorte i Allinge på Bornholm. Det ligger
mens der er Folkemøde på øen, og det bruger vi tid på - altså at være en del af
folkemødet og komme rundt til skolepolitiske debatter og oplæg. Vi suger til os af
nye planer og ideer fra folk, som beskæftiger sig med forskning og udvikling på
børneområdet. Deriblandt Børnehaveklasselederforeningen!
Udvalget har det sidste år været bestyret af:
Lone Møllebro - Tybjerg privatskole
Dorte Reuther - Rønne privatskole
Hanne Mortensen - Frijsendal friskole
Hans Erik Hansen - Haderslev Realskole og HB
Bente Sørensen - Jakobskolen
Arbejdet i udvalget er frivilligt, og man bliver valgt her på årsmødet, hvor der hvert
år er to medlemmer på valg. I år er det Lone og Bente, vi er begge to villige til endnu
to år i udvalget.
Ud over de fire børnehaveklasseleder, har hovedbestyrelsen en plads i udvalget,
som Hans Erik sidder på lige nu.
Børnehaveklasselederudvalget er et udvalg under FSL’s hovedbestyrelse. Vi har
vores eget kommissorium og vores eget budget.
Den obligatoriske sprogtest:
Sidste år, da vi mødtes, var der gang i forsøg med obligatorisk sprogtest i
børnehaveklasser rundt om i landet. Forsøgsperioden er nu slut, og nu er det
obligatorisk. Det er skoler, hvor flere end 30 % bor i udsatte boligområder, som skal
lave sprogtesten. Testen består af tre sprogprøver i løbet af børnehaveklasseåret.

Hvis en elev dumper alle tre sprogprøver, vil eleven blive tilbudt at gå i
sommerskole, med henblik på at bestå en fjerde prøve. Hvis også den fjerde prøve
dumpes, skal skolelederen beslutte, om eleven skal gå børnehaveklassen om.
Nu er sprogtesten i gang rundt på de ramte skoler - heraf er en stor del Frie
grundskoler - og en undersøgelse foretaget af Politikkens ”Skoleliv” sektion her i
januar viser, at ca. hver fjerde elev dumper.
Materialet til sprogprøven er der ikke noget i vejen med - det er et fint værktøj til
sproglig opmærksomhed i børnehaveklassen. Men det er ikke i orden at dumpe
elever i børnehaveklassen. Det er udansk at lægge sådan et pres på små børn, som
ikke ved, om de kan få lov at følges med klassekammeraterne op i 1. klasse. Hvis et
barn ikke har tilstrækkelige sprogkundskaber, så må skolen sætte ind med
undervisning i stedet for trusler om at skulle gå børnehaveklassen om, med alt det
der følger med.
Øget minimums normeringer:
Finansloven har givet økonomisk grundlag for flere voksne i daginstitutionerne.

Målet er, at minimumsnormeringerne, når de er fuldt indfaset, skal sikre, at
der maksimalt er tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i
børnehaver.
Den bedre normering skal meget gerne give bedre kvalitet i
daginstitutionerne. Resultatet af dette vil vi også på sigt komme til at mærke i
børnehaveklasserne. Forhåbentlig får vi nogle mere harmoniske børn, nogle
børn der ikke altid sætter sig selv i centrum, nogle børn der kommer fra gode
relationer og er klar til at danne nye. Men det skal ikke blive en sovepude for
os. Vi skal stadig være klar med alle de gode ting vi arbejder med i
børnehaveklasserne. Med fokus på trivsel, leg og læring.
OK 21:
En ny overenskomstforhandling nærmer sig - foråret 2021. Jeg tænker, der
stadig ligger nogle krav fra sidste forhandling, som ikke er blevet tilgodeset.
Lærerløn til børnehaveklasselederne! Mere siger jeg ikke her, men det
kommer Uffe nok mere ind på.

Men ud over lærerløn til os, så har vi jo mulighed for at komme med andre
ønsker til HB, som de kan tage med til forhandlingerne. I løbet af foråret bliver
der rundt i alle kredse afholdt møder, hvor alle medlemmer er inviteret til at
snakke om OK 21 og komme med deres ønsker. Herfra skal der lyde en stor
opfordring til at deltage i disse møder og gøre opmærksom på, at vi
børnehaveklasseledere også er en del af skolen og Frie Skolers Lærerforening.
Det nye faktaark:
Sidste år på årsmødet blev det problematiseret, at FSL’s politiske udmeldinger
om rimligheden i at børnehaveklasselederne bør aflønnes som lærere, ikke
altid stemmer overens med den udmelding, man får fra konsulenterne på
sekretariatet. Derfor har vi bedt Hovedbestyrelsen udarbejde et faktaark om,
hvordan vi som børnehaveklasseledere selv kan gribe sagen an. Husk det er en
god idé at hente inspiration fra nogle af de gode folk her i lokalet, der er på
lærerløn. Få nogle fif og gode argumenter fra dem. Og henvis til en skole I
kender, hvor det sker. Jeres ledere snakker sammen, så hvis de hører om en
skole de netværker med, som udbetaler lærerløn til børnehaveklasseledere, er
de måske lettere at få overbevist.
Faktaarket får I her!
Facebook-gruppe:
På årsmødet sidste år blev der igen ytret ønske om en facebookgruppe for os
børnehaveklasseledere fra de frie skoler. Jeg kan sige, at vi i udvalget ikke opretter
en sådan gruppe, da vi ikke mener, der er behov for det. Rammerne i vores udvalg er
ikke til at administrere en platform for udveksling, og vi er for få medlemmer til at
benytte den og holde den i live. Er der andre der har lyst at tage fat i opgaven, så er
man velkommen til det.
Vi har udarbejdet en liste over de platforme vi kender - den ligger nede ved
idébordet. I er meget velkomne til at skrive flere på, og så kan vi alle tage et billede
af listen i morgen og få en masse inspiration med hjem.

Inklusion og den nye undervisningsminister:
Inklusion er et emne, der altid vil være på dagsordenen, og det er noget der fylder
rigtig meget i børnehaveklasserne. Det er meget ofte her, børn med udfordringer
popper op, og det er ofte børnehaveklasselederne, der er de første til at tage
snakken med forældrene og videre i PPR-systemet. Den nye undervisningsminister
holdt i den foregående weekend det årlige Sorø-møde for skolefolk. Emnet var
inklusion. Men den kære undervisningsminister havde fuldstændig glemt, at der
findes frie skoler i Danmark - vi var ikke inviterede. Det er utroligt, alt det hun gør
for ikke at opdage, at de frie skoler findes. Vi kan håbe, at det snart lykkes at komme
igennem til hende, så vi også får mulighed for at fortælle, hvem vi er, og hvad vi kan.
Måske har hun lært noget om inklusion i Sorø, så ikke længere ekskluderer os fra det
fine selskab.
Evalueringsskemaer:
Husk at udfylde evalueringsskemaerne - vi bruger dem rigtig meget til at få
inspiration til næste årskursus.
Vil I på bagsiden af skemaet skrive om jeres oplevelse af ideudvekslingen - Tak!
Markante forældre:
Rundt i alle FSL-kredse er der i øjeblikket tilbud om et foredrag af Rikke Yde omkring
temaet ”markante forældre”. Prøv at komme med på et af disse arrangementer spørg din TR om invitationen.
Det var ordene.

