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Frie Skolers lærerforening Børnehaveklasselederudvalget Beretning 2022:

Velkommen til årsmødet 2022 - det er så dejligt at se jer alle sammen.
Igen i år har vi ved planlægningen af dette årskursus kigget jeres evalueringer
fra sidste år godt igennem.
Derfor faldt valget af emner og oplægsholdere på de to vi nu har på
programmet. Connie Nissen og Sansemotorik - som vi jo oplevede i
eftermiddag. Og i morgen får vi besøg af Søren Benedikt Pedersen, Cand. Psych
og autoriseret psykolog som kommer og gør os klogere på angsthåndtering i
forhold til indskolingsbørn

A21
Da vi var sammen sidste år snakkede vi også om A21 - vores nye overenskomst.
I den overenskomst er der et samarbejdsspor, hvor lederen og
tillidsrepræsentanten skal arbejde sammen om at lave den bedste arbejdstid
for børnehaveklasseledere og lærere på skolen. Lederen har pligt til at drøfte
arbejdstid og opgaveoversigter med tillidsrepræsentanten på skolen. Lederen
og tillidsrepræsentanten skal evt. lave en lokalaftale der fortæller om
arbejdstid og akkorder på de forskellige opgaver der kommer i løbet af året.
F.eks. skal de finde en aftale om tidsforbruget ved lejrskoler. Alle
medarbejdere under overenskomsten skal inviteres med til en drøftelse af
opgaver og aftaler for det kommende skoleår. Lederen og
tillidsrepræsentanten skal også lave en evaluering når skoleåret er slut, for at
finde om der er noget der skal ændres til det efterfølgende skoleår. Det er
vigtigt at vi som børnehaveklasseledere gør os synlige i drøftelserne - det kan
man gøre ved den fælles drøftelse der skal være for alle ansatte på
overenskomsten på skolen. Alle skal høres. Så kom frem med jeres ønsker og
frustrationer i det fælles forum.

Børnehaveklasserne i medierne:
Børnehaveklasserne har også i det forgangne år været i medierne. Både hvad
angår stopprøven og forårs SFO/førskole.
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Stopprøven
Stopprøven som jo er en sprogprøve der skal gennemføres på skoler der har
mere end 30 % børn fra udsatte boligområder - det gælder både folkeskoler og
frie skoler.
I det sidste skoleår var der 21 folkeskoler og 7 Frie skoler der skulle
gennemføre stopprøven. Flere, bl.a. Børnehaveklasselederforeningen og
skolelederforeningen havde opfordret til at droppe stopprøven i skoleåret
20/21 bl.a. på grund af corona. Men undervisningsministeriet fastholdt at
prøverne skulle gennemføres. Det resulterede i at 5% af de børn der var
igennem stopprøven måtte gå 0. klasse om.
Er det i orden? Nej det er ikke ok at dumpe børn der lige er kommet i gang
med deres skolegang - det er tidligt i skoleforløbet børnene får at vide at de
ikke er gode nok og at de skal gå 0. klasse om. Det vil være meget bedre om
der blev tilført ressourcer til de aktuelle skoler, så der er mulighed for en
indsats der kan løfte børnene op til det niveau, det vurderes de skal have, for
at fortsætte sammen med deres jævnaldrende i 1. klasse. Vi skal være
opmærksomme på om en sådan prøve eller noget lignede kommer til at gælde
alle skoler. Indtil nu har stopprøven især ramt de religiøse skoler, da det er
dem der ligger i belastede boligkvarter.

Før-skole:
Der har i løbet af året også været kraftig kritik af før-skole ordningerne som
kører i mange kommuner. Børnene stopper i børnehaven i løbet af foråret marts/april måned og så begynder de i skole eller SFO. Vi som frie skoler må jo
følge med når kommunerne sender børnene afsted midt på foråret. Det
betyder at rigtig mange af os modtager nye børn i denne tid. Nye børn der skal
lærer at gå i skole, men som alligevel ikke går rigtigt i skole. Det er meget
forskelligt hvordan de enkelte skoler griber sagen an. Nogle steder er det SFOpersonalet der laver et tilbud til de nye børn; det kan være en pædagog fra SFO
der varetager ”pasningen” af børnene; det kan være børnehaveklasselederen
der skal ind til den nye flok og så overlade 0. klasse til f.eks. den kommende
klasselærer eller mange flere ordninger. Men ingen af dem er gode - børn skal
ikke begynde i skolen før august det år de fylder 6 år. De skal begynde med et
helt skoleår lige som alle de andre klasser i skolen. De skal ikke sættes i en
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pasningsordning med nogle nye voksne, som de måske ikke engang skal have
efter sommerferien, når de rigtigt begynder i 0. klasse. Det er tydeligt at
ordningen er en sparer øvelse - der følger nemlig ikke flere voksne med
børnene over i skolen. Lad nu børn være børn og lad dem være i de tilbud der
passer til deres alder. Lad dem få de sidste måneder i børnehaven til at vokse i
selvstændighed og “kan selv”. Tiden til at lege og være barn. Måske er
oplevelsen på de frie skoler ikke helt den sammen som i folkeskolen – vi på de
frie skoler har bedre muligheder for at lave nogle ordninger som tilgodeser
børnenes behov for tryghed, rolige rammer og kendte voksne. Men vi gør det
fordi det er blevet bestem i kommunen ikke fordi det er bedst for børnene.

Nyt kursustilbud til børnehaveklasseledere i Frie skolers lærerforening
Sidste år på årsmødet fortalte jeg om en undersøgelse Frie skolers
Lærerforening havde lavet i 2020 om medlemmernes brug af
kompetencemidler. Det var tydeligt i undersøgelsen, at vi
børnehaveklasseledere har svært ved at finde en uddannelse/et kursus der
passer til os og den aldersgruppe vi arbejder med - der er ikke mange kurser
der er tilrettelagt til os som kommer med en pædagoguddannelse og som så
skal arbejde i lærerverdenen. Vi skal undervise og det er vi ikke alle uddannet
til.
Men her kommer godt nyt - Frie skolers lærerforening har planlagt et række
kurser helt særligt til børnehaveklasseledere - det der kaldes FSL lærerkurser
Det bliver tre internatkurser a’ to dage på Hornstrup og kurserne bliver
tilrettelagt i samarbejde med UC Syd. Kurserne kommer til at ligge i to på
hinanden følgende skoleår - så I ikke skal afsted tre gange i et skoleår.
Det første kursus ligger i november 2022 og emnerne bliver Dansk didaktik og
sproglig opmærksomhed i børnehaveklassen
Det næste kursus ligger foråret 2023 og her er emnet klasseledelse i
børnehaveklassen.
Overskrifterne ligger ikke på plads endnu, men de kommer.
Det sidste kursus om Matematik didaktik kommer i efteråret 2023.
Vi håber at se mange af jer og nogle af de helt nye som ikke har været afsted
før.
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Indbydelsen kommer ud til jer der er registeret som børnehaveklasseledere i
Frie skolers lærerforenings medlemssystem. Jeg ved ikke hvornår. De vil også
blive annonceret i bladet Frie skoler.

Frie Skolers Lærerforening
I Frie Skolers Lærerforening er der også sket stort nyt siden vi var sammen sidst
- Vi har fået en ny Formand og en ny næstformand. På
repræsentantskabsmødet i november valgte Uffe at takke af og stoppe som
formand efter 10 år. Heldigvis valgte vores daværende næstformand - Monica
Lendal Jørgensen at stille op til formandsposten og hun blev valgt ☺ tillykke til
Monica og Frie skolers lærerforening. Som ny næstformand blev Rikke Josiasen
valgt, også tillykke til hende.

Udvalget:
Børnehaveklasselederudvalget har holdt nogle møder siden sidste årskursus. Et
møde på Bornholm under et noget nedskalleret folkemøde. Derud over har vi
holde endnu et fysisk møde og et møde på teams.
Som I kan se her ved udvalgsbordet, så er der sket noget siden sidst. Lone
Møllebro er her ikke - hun har skiftet job og er blevet ansat på en folkeskole. Vi
ville gerne have haft Lone med i dag, så vi kunne sige hende tusind tak for,
hendes tid i udvalget.
Hanne Lohff er kommet i udvalget som suppleant og det er vi meget glade for.
Så sidder Minna Riis fra hovedbestyrelsen med ved bordet og det er fordi Hans
Erik har valgt at gå på pension til sommer. Minna bliver derfor det nye
hovedbestyrelsesmedlem i udvalget.
Når jeg er færdig med beretningen, skal vi vælge medlemmer til
børnehaveklasselederudvalget. I dag skal der vælges tre personer til udvalget
og to suppleanter. Arbejdet i udvalget er frivilligt – der er ingen løn, men vi får
betalt vikar de dage vi holder mødet. Der er omkring fire møder om året inkl.
Årskurset. Transport frem og tilbage møderne betales af foreningen. På
møderne evaluerer vi det sidst afholdt årskursus og planlægger det næste. Vi
snakker om tiltag på børnehaveklassefronten, vi sparrer med fra
Hovedbestyrelsen og sekretariatet om ting der rør sig i børnehaveklasse højde.
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Tænk over om det er noget for dig at sidde med i sådan et udvalg – om lidt er
muligheden der.
Til slut kommer det svære - vi skal sige farvel til Dorte. Hun har valgt at gå på
efterløn og det er hende vel ondt, men vi er rigtig kede af at miste hende,
hendes energi, humør og skæve forslag i vores udvalg. Det har været en god
rejse sammen med dig Dorte – tak for det. Lad os klappe for Dorte.
Tak for ordet.

Bente Sørensen

