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LOVFORSLAG OM LUKNING AF STATENS
PÆDAGOGISKE FORSØGSCENTER
Børnerådet har gennem årene i flere sammenhænge haft et udbytterigt
og positivt samarbejde med Forsøgsskolen og undervisere derfra. Det
er rådets indtryk, at medarbejderne ved SPF i kraft af institutionens
rolle og funktion besidder stor viden om pædagogisk nytænkning og
udvikling og i øvrigt ubesværet er i stand til at inspirere mange
forskellige samarbejdsparter inden for det formidlingsmæssige område.
Særligt vil rådet fremhæve skolens arbejde med metoder til inddragelse
af eleverne i beslutningsprocesser.

Det er Børnerådets opfattelse, at SPF bør nedlægges som foreslået,
hvis institutionen ikke løser sine lovfæstede opgaver, hvis forsøgene i
centerets regi ikke efterspørges eller kommer andre til gavn, eller hvis
andre institutioner bedre kan leve op til de aktuelle krav.
Det fremgår imidlertid ikke af forslagets forarbejder, om dette er
tilfældet. Bemærkningerne til forslaget indeholder alene generelle
betragtninger om regeringens forsøgs- og udviklingsarbejde på
skoleområdet. Der henvises ikke til eksterne evalueringer eller
vurderinger i øvrigt, der kan godtgøre, at SPF ikke lever op til kravene.

Det fremgår heller ikke, af hvilken årsag det på forhånd kan udelukkes,
at SPF kunne inddrages i den skitserede nyudvikling, fx i samarbejde
med CVU’erne, centrene for undervisningsmidler etc. Ganske
uunderbygget nævnes det i bemærkningerne, at decentralisering af
indsatsen garanterer effektivitet og øget fokus på hele skolens
udvikling. Værdien af denne form for argumentation er ikke stor, fordi
det med samme tyngde kan anføres, at en central institution tværtimod
fastholder høj ekspertise og dermed effektivitet i indsatsen.
Børnerådet kan på denne baggrund ikke tilslutte sig forslaget. Rådet
anbefaler, at der gennemføres en ekstern evaluering af SPF, og at
resultaterne herfra anvendes til et lovforslag med fokus på reel
styrkelse af forsøgs- og udviklingsarbejdet på folkeskoleområdet.
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Med venlig hilsen
Klaus Wilmann, formand for Børnerådet
Bente Ingvarsen, sekretariatschef

http://brd.dk/b%c3%b8rner%c3%a5det+mener/h%c3%b8ringssvar/2005/h%c3%b8ri...

14-02-2014

