Kære Fælleselevråd
Først og fremmest: Undskyld mange gange, at jeg ikke kom, da vi havde en aftale i onsdags.
Jeg sidder selv på min skole og arbejder 10 timer hver dag for at blive færdig med et
journalistprojekt (jeg læser til journalist), og jeg glemte helt vores møde i al
projektskrivningen. Det er jeg rigtig ked af, for jeg havde faktisk glædet mig. Jeg kommer
næste gang - og så må jeg jo give kvaje-faxe-kondi! Jeg håber I havde et godt møde alligevel.
Jeg har svaret på jeres mange gode spørgsmål.
Jeg tænker, at vi også kan snakke om dem næste gang vi ses.
Rigtig god jul og godt nytår til jer allesammen - jeg glæder mig til jeg har fri, for så skal jeg til
London
Venlig hilsen
Jacob Mark
Politiker i Køge Byråd for SF
Spørgsmål til Jacob Mark fra Fælleselevrådet, onsdag den 3. december 2014:
- Hvordan følger politikerne skolereformen på de enkelte skoler?
Vi bliver løbende orienteret af både skolelederne og lærerne, som vi holder møde med. De
fortæller os, hvordan de synes, det går, og også hvilke udfordringer og problemer, der er
ved folkeskolereformen.
- Hvorfor kommer I ikke ud på skolerne og ser hvordan vi arbejder?
Det vil vi også meget gerne, vi skal bare inviteres, så kommer vi. Jeg har allerede
personligt været ude på flere skoler, men jeg kommer meget gerne ud på flere.
- Hvad gør politikerne godt for skolereformen?
Jeg tror ikke, at politikerne i sig selv gør så meget godt for reformen. Det er jo eleverne,
pædagogerne, lærerne og lederne, der arbejder med den ude i virkeligheden. Men hvis vi
nu får at vide, at der er noget, der skal ændres eller gøres bedre. Så vil vi meget gerne
forsøge at hjælpe med det.
Holder I øje med hvordan lærerne og eleverne synes om skolereformen?
Jeg synes, vi holder meget øje med, hvad lærerne mener om reformen. Jeg mener godt, at
vi kunne blive bedre til at vide, hvad eleverne synes om den.
Hvad gør politikerne for at sikre at eleverne har de bedste ’rammer’ – både fysisk og
psykisk? Her tænkes også på de urimelige toiletforhold mange steder
Vi har et udvalg, der hedder Ejendoms- og Driftsudvalget, der hele tiden vurderer, hvilke
bygninger der skal fornyes og repareres på. De opdager det kun, hvis skolerne selv melder
ind, og derfor kunne det være fedt, hvis I som fælleselevråd og elevråd brokkede jer til
dem, når I synes, at det er for dårligt. Jeg vil gerne hjælpe jer.
- Hvordan sikrer I at indeklimaet er godt i klasserne, når man skal sidde inde så længe?

Jeg synes det er vigtigt, at vi løbende arbejder med, at der ikke er for mange elever i
klasserne. Antallet af elever skal passe med klasselokalernes størrelse. Og så skal de løbende
renoveres, så de fremstår gode og nye.
- Hvordan kunne I konkret komme med et forslag til renere toiletter på skolerne?
Man kunne sagtens lave en ”toilet-penge-pulje” til de toiletter, hvor de ikke er rene nok.
Men det kunne være spændende at lave en undersøgelse af, hvor mange elever, der synes
det er slemt på toiletterne, før man beslutter det. Da jeg gik på Herfølge Skole og
Alkestrupskolen, var der f.eks. pæne toiletter. Det er stadig ikke såååå lang tid siden ;-)
- Kan vi få et skaterareal på Ejby skole?
Det kommer an på mange ting. Hvis I har et konkret forslag, så kunne det være
spændende at arbejde videre med.
- Hvilke projekter har I i gang lige nu, som kan tages op i Fælleselevrådet? Det er vigtigt at
vi ikke kun ser på skolereformen, så vi ikke overser noget vigtigt
Jeg kunne godt tænke mig, at fælleselevrådet arbejdede med, hvad vi kan gøre for, at der
er flere, der går i SFO, og at fælleselevrådet tænker over hvordan SFO’erne og klubberne
skal se ud i fremtiden. Det synes jeg faktisk er noget af det vigtigste lige nu. Så ville jeg
også gerne høre, hvordan I synes jeres legepladser og fællesarealer ser ud, rundt omkring.
Det kunne også være sjovt at høre, hvad I mener om, at f.eks. foreninger kom ind i
folkeskolen.
- Er skolereformen blevet som I havde forventet?
Hmm. Jeg tror ikke, at skolereformen er færdig. Der er mange ting, som vi skal arbejde
videre med. Men sådan som det går lige nu, synes jeg er meget som vi forventede. Nu var
det jo ikke Køge Byråd, der besluttede reformen, men politikerne inde på Christiansborg.
- Tager lærerne positivt mod skolereformen?
Det tror jeg er meget forskelligt fra lærer til lærer. Nogle synes det var en stor udfordring
og andre synes det var spændende at lave noget helt nyt. Sådan tror jeg også at mange
forældre og elever havde det. Nogle elever synes det var spændende. Andre at det var skidt.
- Hvordan vil I være sikre på at vi får den motion som vi skal have i timerne?
Det er primært skoleledernes opgave, så hvis jeg får at vide, at eleverne ikke får den
motion de skal have, ville jeg sige til skolelederen, at det skulle han gøre noget ved.
Hvad er jeres holdning til lektier/lektiecafe?
Jeg synes lektiecafeerne er gode, fordi så kan alle børn og unge få hjælp til deres lektier.
Det betyder, at det ikke kun er dem med de stærke familier, der kan forstå og klare
lektierne. Jeg synes derimod ikke at eleverne skal have flere hjemmelektier for, når de har
fået længere skoledage og samtidig skal lave lektier i lektiecafeerne.

