Til:
undervisningsministeren

Dato: 02.12.2016

Kære Merete Riisager
Børne- og Kulturchefforeningen ønsker dig hjertelig tillykke med udnævnelsen til
Undervisningsminister. Foreningen glæder sig til at fortsætte det gode samarbejde med
ministeriet om, hvordan vi sammenfastholder den positive udvikling for folkeskolen.
Vi håber, at vi kan fortsætte det gode samarbejde med ministeren og ministeriet omkring
Folkeskolereformen, men også i det kommende arbejdet med bedre veje til en
ungdomsuddannelse.
Folkeskolereformen er godt på vej
Vi har, som forening af kommunale ledere, med interesse læst regeringsgrundlaget, og vi er
glade for at konstatere, at I som udgangspunkt vil have ro om folkeskolen. Hertil kan vi kun
være enige.
Folkeskolereformen er rigtig godt på vej, men vi må også erkende, at det er en langvarig
proces, vi er i gang med. Derfor håber vi, at ministeren vil fortsætte de fora, hvor
folkeskolens parter mødes og drøfter de fællesudfordringer, og vi sammen kan gå i dialog om
at finde de løsninger, der skal til, for at vi fortsat lykkes med reformen.
Det er vigtigt, at vi får alle parter til at støtte op om udviklingen i folkeskolen, så vi sammen
kan opnå de nødvendige resultater, så alle børn og unge kan komme godt videre i
voksenlivet.
Bedre veje til ungdomsuddannelse
BKF ser frem til, at Ekspertgruppen for bedre veje til Ungdomsuddannelse kommer med
deres rapport i 2017, for der er brug for at se på helheden i den samlede vifte af
ungdomsuddannelser.
For BKF er det vigtigt, at alle unge skal have de bedst mulige livsbetingelser og flest muligt
unge skal videre i uddannelsessystemet og have en ungdomsuddannelse.
Men for de, hvis vej ikke er snorlige efter folkeskolens afslutning, er tilbuddene mange og til
tider uoverskuelige for den enkelte. Derfor støtter vi op om intentionerne i
regeringsgrundlaget om, at der skal sikres en entydig koordinering af indsatsen i forhold til
denne gruppe af unge.

Vi kan se, at der bliver lagt op til, at kommunerne får en central rolle i ansvaret for unge får
en ungdomsuddannelse eller kommer i arbejde.
Det er et arbejde som BKF gerne bidrager til at virkeliggøre, og vi håber, at vi bliver en del
arbejdet med at se på, hvordan det kan blive muligt.
Foreningen ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med ministeriet og vi håber, at du
har tid og lyst til at mødes med foreningen og drøfte vores fælles interesser.

Med venlig hilsen
Jan Henriksen, Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

I er velkommen til at kontakte foreningens formand Jan Henriksen
E: jan.henriksen@middelfart.dk
T: 4086 8708
Eller tage kontakt til foreningens sekretær Anne Sofie Rasmussen
E: bkf@bkchefer.dk
T: 4175 0660

