STÆRKE SKOLER
Folkeskolen er den grundsten i København, som udvikling
og fremskridt bygger på. Vi skal give vores børn det bedst
mulige afsæt for at lære, få en uddannelse, et godt liv og et
arbejde. Med folkeskolereformen får vi en historisk mulighed for at løfte folkeskolen og give alle skolebørn en dag
fyldt med læring, fysisk aktivitet og gode oplevelser. Vi bygger med Budget’14 for i alt 1,5 mia. kr. på børneområdet.

EN GOD SKOLEREFORM FRA
DAG ÉT
Med Budget’14 skaber København rammerne for en succesfuld gennemførelse
af folkeskolereformens visioner om en
længere og mere aktiv skoledag. En
spændende og lærerig skoledag, der skal
få det bedste frem i hver enkelt elev. Med
Budget’14 giver vi folkeskolen et løft og
sikrer, at reformen kan træde i kraft og
fungere på alle skoler fra næste sommer.
EKSTRA UNDERVISNINGSTIMER PÅ ALLE KLASSETRIN
Skal man lære noget, kræver det fordybelse, tid og timer. Med budgettet øger vi

timetallet i de københavnske folkeskoler,
så eleverne får 30 timer om ugen i indskolingen, 33 timer på mellemtrinnet og
35 timer i udskolingen. Vi giver eleverne
en fysisk aktiv skoledag hver dag. Det
forbedrer læringen og giver bedre vaner
som voksen.
SUND SKOLEMAD GIVER
ENERGI
Uden mad og drikke er det svært at
stave og regne. Vi udvider antallet af
skoler med madordning med 15. Når
ordningen er fuldt indfaset vil alle skoler,
hvor det er muligt, have skolemad. Som
noget nyt tilbyder vi alle københavnske

FLERE TIMER I FOLKESKOLEN
Stigning i det gennemsnitlige antal ugentlige timer siden skoleår 2010/2011

INDSKOLING
4,8 ekstra timer

MELLEMSKOLE
6 ekstra timer

UDSKOLING
6,3 ekstra timer

4.000
flere børn i
folkeskolealderen
siden 2010.

folkeskolebørn i 4.-9. klasse et eftermiddagsmåltid til ca. 12 kr. For elever fra
familier med lavere indkomster bliver
prisen ca. 6 kr. Alle skal kunne være med
og drage nytte af de flere timer.
FYSISKE RAMMER TIL
LÆRERNE
En god og engageret lærer kan gøre hele
forskellen mellem en skolegang med
succes eller fiasko. Lærerne skal have
forhold, der gør det muligt at gennemføre folkeskolereformens intentioner om
mere tid på skolen – og som skaber arbejdsglæde og sikrer et godt arbejdsmiljø. Vi
afhjælper med 44 mio. kr. akutte behov
for inventar og installationer, så lærerne
på de københavnske skoler har mulighed
for at forberede sig på skolerne.
KOMPETENCEUDVIKLING
For at sikre en god implementering af
folkeskolereformen sikrer vi kompetenceudvikling til lærerne og klæder
skolernes ledere på til folkeskolereformen. Samtidigt får København et fagligt
implementeringsteam, som skal sikre at
den nye folkeskole får en god start.
UDVIDEDE ÅBNINGSTIDER
For at fastholde de københavnske børns
tilknytning til fritidslivet og give et
meningsfuldt alternativ til gaden udvides
juniorklubbernes åbningstider til også at
inkludere tidlig aften- og weekendåbent.
Samtidig støtter vi læringsmiljøer udenfor skolerne.
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Læs mere om disse og andre initiativer i budgetaftalen på www.kk.dk/Budget14

