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Vedr.: Vilkår for fællesledelse

Under efterårets strukturdebat på skoleområdet var 3 repræsentanter fra Børne- og
skoleudvalget Lone Lex, Jakob Kolind og Peter Kristensen, samt Direktør for Børn og
Kultur, Henning Risager på besøg på Flauenskjold skole.
Under dette besøg gjorde vi politikerne opmærksom på, at det vil kræve en klar
politisk udmelding om, hvilke visioner og tanker man har med henblik på
fællesledelse.
På mødet var der en klar enighed om, at grundlaget for at skabe en fremadrettet,
konstruktiv og pædagogisk udvikling til gavn for såvel elever, som personale kræver
en klar fordeling af ansvar, kompetencefordeling, organisationsplan mv.
Derfor skal værdien i dette høringssvar ses i lyset af den manglende sagsfremstilling,
og at den politiske udmelding om rammer og vilkår er udeblevet.
Skolebestyrelsen ved Flauenskjold Skole ser det dog som naturligt, at fællesledelse
fordrer en fælles skolebestyrelse.
Ved fælles skolebestyrelse opnår man en række fordele:
•

Større forældreindflydelse.

•

Forbedrer samarbejdet mellem skolerne.

•

Mindsker dobbeltadministration i forhold til ledelse/skolebestyrelse.

Samtidig må vi gøre opmærksom på nogle faktorer, som vi mener er vigtige for
succes i et fremadrettet samarbejde.
•

At hver skole har eget skoledistrikt fra 0. til 6. klasse og et fælles fra 7. til 9.
klasse.

•

At de to skoler har selvstændige budgetter og egen timetildeling.

•

Fælles skolebestyrelse er en stor udfordring for begge skolebestyrelser og deres
forældregrupper. Derfor er det vigtigt med ligevægt i den nye skolebestyrelse –
altså lige mange repræsentanter fra Klokkerholm- og Flauenskjold skoledistrikt.
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•

At der fysisk på hver skole fortsat er ansat en skoleleder med ansvars- og
beslutningskompetence.

Skolebestyrelsen er enig i, at den fælles skolebestyrelse kan beslutte, at der oprettes
en uformel lokal dialogkreds.
Ved oprettelse af fælles pædagogisk råd må vi henlede opmærksomheden på, at vi i
Flauenskjold har Landsbyordning. Dette medfører, at både pædagoger og lærere
deltager i pædagogisk råd. I Klokkerholm er strukturen anderledes.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen ved Flauenskjold Skole.

