20. august 2020

Udtalelse fra Hendriksholm Skoles skolebestyrelse vedrørende skolens profil som UNICEF
Rettighedsskole
Skolebestyrelsen besluttede i efteråret 2017 at starte en proces med henblik på at revidere skolens
vision ”den eksperimenterende skole”. Der var opfølgende en drøftelse blandt skolens personale, der
bakkede op om bestyrelsens forslag, og skolebestyrelsen valgte tre medlemmer til at indgå i en
procesgruppe. Arbejdet kom dog ikke hurtigt i gang grundet stort fokus på genopretningsplan for
skolens økonomi i første halvdel af 2018.
I august 2018 besluttede bestyrelsen at genoptage arbejdet med at se nærmere på, hvilke dele af
visionen vi ønskede at videreføre, og hvilke dele vi ønskede at revidere. Skolens ledelse orienterede på
bestyrelsens møde i september 2018 om, at der var afholdt møde med UNICEF Danmark vedrørende
UNICEF Rettighedsskole konceptet, og bestyrelsen besluttede at invitere en repræsentant fra UNICEF
til bestyrelsens møde i oktober 2018. Formålet var at vurdere, om det at være Rettighedsskole enten
kunne indgå som en central del af skolens kommende nye vision eller udgøre skolens profil.
Efter dette oplæg blev der holdt et tilsvarende oplæg for skolens personale. Efter oplægget drøftede
personalet mulighederne i at være Rettighedsskole med henblik på en fremlæggelse på bestyrelsens
møde i januar 2019. Personalet bakkede op om ideen, hvilket glædede bestyrelsen meget.
Grundet skolens genopretningsplan, sammenholdt med de omkostninger der er forbundet med at
være Rettighedsskole, besluttede bestyrelsen at meddele skoleforvaltningen, at ”skolebestyrelsen har
besluttet, at Hendriksholm Skole starter processen med at blive rettighedsskole i skoleåret 20/21, da
bestyrelsen med udgangspunkt i skolens nuværende økonomi ikke ser mulighed for, at Hendriksholm
Skole starter processen tidligere”.
Heldigvis, og takket være en fokuseret indsats for at genoprette skolens økonomi, kan arbejdet med
skolens profil i form af at blive Rettighedsskole for alvor igangsættes nu. Det bakker bestyrelsen fuldt
og helt op om ud fra målsætningen om at styrke elevinddragelse, trivsel, arbejdet med børnesyn,
generel dannelse, nærdemokrati og viden om og engagement i FN’s verdensmål.
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