Styrket samvirke mellem dagtilbud, skole og lokalsamfundet i Ramløse
Forslag til Børneudvalget:
Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti indstiller nedenstående forslag til Børneudvalget.
Forslaget handler om at styrke samvirket mellem dagtilbud, skole og lokalsamfund i Ramløse.
Forslaget medfører gennemførelsen af et 4-årigt pilotprojekt. Det overordnede tema er at skabe en
stærk kobling og et styrket samarbejde mellem Ramløse Børnehus, Ramløse Skole og
lokalsamfundet. Koblingen skal understøtte udviklingen af Ramløse som et bæredygtigt lokalsamfund
med en solid sammenhængskraft og opbakning.
Pilotprojektet vil undersøge, hvordan dagtilbud, skole og lokalsamfund gensidigt kan berige
hinanden, herunder i fællesskab skabe synlige initiativer, der både viser værdien ved de lokale tilbud
og motiverer det lokale engagement.
Pilotprojektet gennemføres i perioden 1. august 2017 – 31. juli 2021.
Forslaget opstiller nogle principper for pilotprojektet. Administrationen vil i forlængelse heraf
arbejde videre med en rammebeskrivelse for projektplanlægningen.
Selve detailplanlægningen, herunder beslutninger vedrørende bl.a. organisering, samarbejdsstrukturer
og samarbejdsformer aftales i den lokale proces i Ramløse. Forslaget bygger således på en ide om, at
pilotprojektet i høj grad fortolkes og forankres lokalt.
Baggrund og formål
Projektet har baggrund i en ambition om at understøtte den fortsatte udvikling af Ramløse som et
bæredygtigt lokalsamfund med et lokalt dagtilbud og en lokal skole - der tilvælges af
lokalbefolkningen.
Helt konkret betyder det, at projektet bl.a. skal være med til at øge andelen af forældre, som vælger
den lokale folkeskole.
Projektet har således fokus på, hvordan samvirket mellem dagtilbud, skole og lokalsamfund 1) sikrer
et velfungerede og tiltrækkende dagtilbud og skoletilbud, 2) skaber det bedste fundament for læring
og trivsel og 3) sikrer, at foreninger, erhvervsliv og andre interesseredes styrker og ressourcer
inddrages og anvendes aktivt i udviklingen af lokalmiljøet i Ramløse.
Forslaget skal også ses i tilknytning til de gode bygningsmæssige rammer i Ramløse, som netop
imødekommer ønsket om at tænke på tværs samt muligheden for at inddrage og samarbejde på nye
måder.
Inspiration og indhold
Forslaget bygger som nævnt på ideen om et lokalt forankret projekt. Den lokalorienterede tilgang
indebærer en større frihedsgrad. Det betyder, at det er de lokale kræfter, der skal i spil og finde
løsninger i forhold til eksempelvis, hvordan et indskolingsforløb kan se ud, hvordan fritidsordningen
(FO) kan organiseres eller hvordan dagtilbuddet kan arbejde med afsæt i en lokal profil.
Tilgangen indebærer også, at der tænkes på tværs, når det gælder samarbejdet mellem skole,
dagtilbud, foreninger og det omkringliggende samfund. For skoleområdet formuleres dette også i
Folkeskolereformen. Fokus er her, at dagtilbud og skole er åben og inddragende i forhold til de
ressourcer, der er i lokalsamfundet.
Dette fokus vil bl.a. styrke muligheden for at skabe anderledes læringsmiljøer og fællesskaber samt
medvirke til, at børn og unge stifter bekendtskab med foreningsliv og lokalsamfund. Det vil
endvidere styrke lokalbefolkningens mulighed for at stifte bekendtskab med og få tilhørsforhold til
dagtilbud og skolen.
Projektet vil overordnet bl.a. handle om:

•
•
•
•
•
•

at styrke det lokale ejerskab til dagtilbud og skole
at udvikle dagtilbud og skole i sammenhæng med det lokalsamfund de er en del af – at
samarbejder og løsninger tager afsæt i Ramløses ressourcer og muligheder
en tydeligere profil for dagtilbud/skole med afsæt i lokalsamfundets styrker, herunder styrke
trivsel og læring
at åbne dagtilbud og skole for de aktiviteter, som efterspørges i lokalsamfundet
at understøtte lokalsamfundets aktører i at fungerer som inspiration og supplement til
skolens/dagtilbuddets almindelige undervisning/læringsmiljøer
at styrke driftsfællesskabet mellem dagtilbud og skole

Ledelse og bestyrelse
Forslaget betyder, at Ramløse Skole 0. - 6. klasse kobles fra Nordstjerneskolen i projektperioden.
Ramløse Skole vil rekruttere en ny skoleleder, der forventes at tiltræde pr. 1. august 2017.
Skolelederen på Ramløse Skole og dagtilbudslederen i Ramløse Børnehuse indgår i et tæt
ledelsesmæssigt samarbejde.
Lokalt drøftes og besluttes den organisering og de løsninger, som imødekommer de lokale behov i
Ramløse. Det gælder eksempelvis drøftelse og beslutninger som vedrører:
• Ledelsesstrukturen på niveauerne under skoleleder/dagtilbudsleder.
• Eventuel fælles ledelse af Ramløse Børnehuse og Ramløse Skole FO.
• Model for bestyrelse i dagtilbud og skole. Er der ønske om en fælles bestyrelse mellem
dagtilbud og skole eller en bestyrelse for hver enhed.
• Samarbejdet med lokalrådet, herunder eventuel plads i bestyrelse til medlem fra lokalrådet.
• Model for samarbejdsudvalg (lokaludvalg) i dagtilbud og skole. Organiseringen og
sammensætningen i samarbejdsudvalg.
Økonomi
Projektet får ikke økonomiske konsekvenser.
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Årligt

Orientering om status til
Børneudvalget

Foråret 2021

Evaluering af pilotprojekt

Indstilling:
Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti indstiller til Børneudvalget at beslutte:
1. at der igangsættes et 4-årigt pilotprojekt i Ramløse med start den 1. august 2017
2. at den konkrete udmøntning besluttes lokalt i Ramløse
3. at Ramløse Skole (0.-6. klasse) og skolebestyrelsen kobles fra Nordstjerneskolen i
projektperioden
4. at der rekrutteres en ny skoleleder på Ramløse Skole, som forventes at tiltræde pr. 1. august
2017.

