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Pressemeddelelse

Borgmestre: Vi vil bryde den negative sociale arv
15 borgmestre i de københavnske omegnskommuner vil hente inspiration fra undervisningsministeriets projekt ’Ny Nordisk Skole’, når de afholder en todages konference om
fremtidens uddannelsesmæssige udfordringer
Børn og unge skal blive så dygtige, de kan - uanset den negative sociale arv, de måtte have
med i bagagen. Det er en af hovedtankerne bag undervisningsministeriets projekt ’Ny Nordisk
Skole’. De 15 borgmester i Omegnskommunernes Samarbejde (OS) er parate til at tage det lokalpolitiske ansvar for fremtidens folkeskole. Derfor inviterer OS til en todages konference fra
13. til 14. november i samarbejde med Professionshøjskolen UCC. Her vil politikerne hente inspiration til, hvordan de kan løse fremtidens uddannelsesudfordringer og skabe mulighed for
netværk og videndeling.
Lokalt medansvar er altafgørende
I Ny Nordisk Skole er samarbejde og videndeling på tværs af uddannelsesinstitutioner, kommuner og de nordiske lande helt central, lyder det fra formanden for OS, Ishøjs borgmester
Ole Bjørstorp:
”De lokale politikere kan ikke alene skabe succesen for Ny Nordisk Skole. Det skal vi gøre i
samarbejde med børn, forældre, skolelærere, pædagoger og alle andre aktører på skoleområdet både lokalt, nationalt og internationalt. Men forandringerne skal i sidste ende ske lokalt.
I OS mener vi derfor, at det lokalpolitiske niveau er helt afgørende for folkeskolens fremtid, og
vi påtager os derfor gerne et medansvar. Vi ønsker at give vores børn og unge de bedste muligheder for at klare sig godt efter folkeskolen. Og vi er parate til at gå nye veje, så vi kan bryde den negative sociale arv og få flere unge gennem en ungdomsuddannelse,” siger Ole
Bjørstorp.
Jesper Würtzen, tovholder for Beskæftigelse og Uddannelse i OS og borgmester i Ballerup Kommune understreger vigtigheden af et sammenhængende udviklingsforløb for de 0- til 25-årige:
”Vi skal sikre, at vores børn og unge vokser op og får de nødvendige kundskaber, færdigheder og
kompetencer til at leve et godt, selvstændigt og udviklende liv. Folkeskolen er et naturligt omdrejningspunkt i den indsats, og det er helt afgørende, at der opleves en rød tråd i arbejdet med
børn, unge fra 0 til 25 år og deres familier, så endnu flere af vores børn og unge kan inkluderes,
gennemføre en ungdomsuddannelse og ende med et godt arbejdsliv. Ny Nordisk Skole er et godt
fundament for udviklingen af fremtidens folkeskole,” siger borgmester Jesper Würtzen.

Medlemskommunerne i Omegnskommunernes Samarbejde er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal,
Gladsaxe,Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommuner.
- Hver 10. dansker bor hos os

Inspiration fra skolemiraklet i Canada
Konferencen den 13. – 14. november finder sted på Metalskolen Jørlunde i Slangerup under
overskriften ’Ny Nordisk Skole skaber sammenhæng i barnets liv’. Målgruppen er kommunale
skolepolitikere og embedsmænd på børne- og undervisningsområdet. På konferencen vil deltagerne blandt andet blive præsenteret for oplæg og workshops om Ny Nordisk Skole og den
kommende folkeskolereform, om inklusion og om at skabe god overgang til ungdomsuddannelserne. Lokalpolitikerne vil ikke blot hente inspiration fra andre nordiske lande, men også fra Canada, der har så gode erfaringer med at løfte alle elevers faglighed, at det er blevet kaldt ’det canadiske skolemirakel’.

Fakta om OS
Omegnskommunernes Samarbejde består af 15 kommuner omkring København med tilsammen cirka 540.000 indbyggere.
Følgende kommuner er med i Omegnskommunernes Samarbejde: Albertslund, Glostrup,
Rødovre, Høje-Taastrup, Ballerup, Egedal, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Vallensbæk,
Hvidovre, Brøndby, Tårnby, Dragør og Ishøj.
Formand er borgmester Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune.
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