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Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen
Forældreorganisationen Skole og Forældre takker for det tilsendte udkast..
Skole og Forældre finder, at der bør lægges tydeligere vægt på kompetencemål for
samarbejdet med forældrene om elevens læring og trivsel.

Under Kompetencemål i læreruddannelsens fag: Undervisningskendskab og
Specialpædagogik (s. 5 og 6 i bilag 1) finder vi der bør lægges selvstændig vægt på vidensog kompetencemål om samarbejdet med forældrene, herunder skole-hjem-samtaler og
samarbejdet om elevernes læring gennem elevplaner, fx gennem et selvstændigt punkt om
dette.
Begrundelsen for dette er, at vi ofte hører og erfarer, at lærerne ikke lærer nok om dette
under deres uddannelse. Vi mener, at effekten ved et godt skole-hjem-samarbejde, ikke er
fuldt udnyttet og at et øget fokus på dette kan bibringe mere læring til børnene og øget
opbakning til skolen fra forældrene.

Under Kompetencemål i læreruddannelsens fag: Praktik/Kompetenceområde 3:
Relationsarbejde finder vi der er behov for en opstramning.
Under 2. praktikniveau foreslår vi en tilføjelse, så vidensmålet er at den studerende har viden
om ”kommunikation med forældre”. (s. 71 i bilag 3)
Under 3. praktikniveau foreslår vi følgende tilføjelse, så færdighedsmålet fastslår, at den
studerende skal ”kommunikere med forældre om elevernes skolegang, herunder evaluering
af og målsætninger for eleverne” (s. 71 i bilag 3)
Begrundelsen for dette, er at vi erfarer manglende kompetencer fra lærernes side til at
udnytte evalueringer af eleverne i deres samarbejde med forældrene, herunder manglende
kompetence i at fastsætte nye mål for eleven i samarbejde med eleven og forældrene.
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