Resume af høringssvar vedrørende Styrelsesvedtægten.
November 2014 – januar 2015
Skole og Undervisning har i samarbejde med Dagtilbud udarbejdet et nyt forslag til
Styrelsesvedtægt for dagtilbud og skoler, der er oprettet efter Folkeskolelovens § 24a, Børneuniverser.
Forslaget erstatter de nuværende fem styrelsesvedtægter.
Hellevad, Hovslund, Genner, Kollund og Ravsted bedes udtale sig til dette forslag.
Alle skoler og børneuniverser bedes udtale sig til det ajourførte bilag.
Bemærk, at det foreslås, at grundlovsdag bliver en fridag.
Skole
Genner
Hellevad
Hovslund

Grundlovsdag
Taget til
efterretning
Anbefales
Ikke
kommenteret

Styrelsesvedtægt
Taget til
efterretning
Taget til
efterretning
Beslutninger, der
alene har betydning
for dagtilbuddets
virksomhed, træffes
…..ved sådanne
beslutninger.

Bilag
Taget til
efterretning.
Ikke kommenteret

Andet

Ikke kommenteret

Desuden ønsker vi
inklusionsøkonomien
fordelt efter
princippet 75 % ud
fra elevtal pr 5/9 og
25 % ud fra
socioøkonomiske
forhold.

Denne formulering
finder vi meget
uheldig,
medlemmerne i
vores
fællesbestyrelsen
opfatter deres
arbejde som én
helhed.
Universerne er en
institution og derfor
er det dårlig
signalværdi med
denne formulering.
Kollund

Ikke
kommenteret

”Opgaver og
beslutninger”
Ændringen vil i
praksis betyde en
opsplitning mellem
skoledelen og
dagtilbudsdelen.
Derved mistes det
værdifulde i at have
en fællesbestyrelse
for den samlede
organisation.

Ikke kommenteret

Ravsted

Ikke
kommenteret

De foreslåede
valgperioder kan
betyde en
uhensigtsmæssig
udskiftning af
medlemmerne,
således at alle
medlemmer i
henholdsvis skoleog dagtilbudsdelen
kan besættes af
nyvalgte
medlemmer på en
gang. Dette
skønnes ikke at
være befordrende
for kontinuiteten i
bestyrelsesarbejdet.
Beslutninger, der
alene har betydning
for dagtilbuddets
virksomhed, træffes
…..ved sådanne
beslutninger.

Ikke kommenteret

Denne formulering
finder vi meget
uheldig,
medlemmerne i
vores
fællesbestyrelse
opfatter deres
arbejde som én
helhed, og dermed
skelnes der aldrig
til, hvilken afdeling
men er valgt ind
for. Universerne er
en institution og
derfor er det dårlig
signalværdi med
denne formulering.
Bolderslev
Skole

Valg af
skolebestyrelse:
Muligheden for at
foretage forskudt
valg bør præciseres
Rådgivende
organer”: Der bør
afholdes min. 2
årlige møder med
reel dialog

Desuden ønsker vi
inklusionsøkonomien
fordelt efter
princippet 75 % ud
fra elevtal pr 5/9 og
25 % ud fra
socioøkonomiske
forhold.

Befordring:
Formuleringerne
omkring hvem og
hvordan
vurderingen af
”hjemmets nærhed”
skal foregå, er for
upræcis og åben.
Det bør fremgå
tydligt, hvem der
har retten til at
træffe
beslutningen.

Bylderup Skole

Ikke
kommenteret

Ikke kommenteret.

Der bør være
mulighed for
dispensation fra
km.-reglen for
ældre elever, hvis
der etableres
busrute pga. yngre
elever.
I 2.6 bør grænsen
ændres fra 24 til 26
børn.
2.9 bør udgå, det
fællesindkøbte
program lever fuldt
ud op til kravene
fra UVM.
3.1. foreslås
ændret til
indskrivning ser via
Webindskrivning.
4.5 bør udgå
4.8 bør udgå
4.9 bør ændres til
den åbne skole

Hjordkær Skole

Bør først
indføres med
virkning fra
skoleåret
2015-2016

5 det bør fremgå at
den enkelte skole
skal søge om
forskudt
valgperiode.
Pkt. 2.3, vanskeligt
at planlægge med
kort ventetid p.ga.
færre busafgange.
Pkt. 2.11, savner

regler vedrørende
skolerejser

Hærvejsskolen

Høje Kolstrup
Kongehøjskolen

Bør først
indføres fra
foråret 2016.
Fridagen kan
blive en
udfordring for
de forældre,
der ikke holder
fri på dagen.
Ikke
kommenteret
Tilslutter sig
forslaget

Stubbæk Skole

Taget til
efterretning
Ingen kommentarer

Rettelse i 2.15.
Ændringer og
rettelser burde være
tydeligere
afmærket.

Taget til
efterretning
Ingen kommentarer
Punkt 2.6 bør
flyttes til afsnit 3
Pkt. 3.2,
dispensationen bør
også omfatte øvrige
årgange
Pkt. 3.2 ikke
distriktsbørn der
har haft
dagtilbudsplads i
skoledistriktet, bør
kunne indskrives
sammen med de
øvrige børn fra
deres børnegruppe.

Tinglev Skole

Varnæs Skole

Pkt. 4.7,
socioøkonomiske
forhold bør vægtes
med 25 %, da de
langt fra indikerer
hvor mange elever
der er med særlige
behov på skolen.
4.9, skolernes
ressource til
naturskoledriften
forventes medtaget
i
styrelsesvedtægten.

Bør først
implementeres
fra
kalenderåret
2016

Pkt. 5.1 det skal
være muligt med
forskudte valg for
at sikre
kontinuiteten i
bestyrelsen
Pkt. 4.9 skolernes
ressourcebidrag til
naturskolerne bør
optages i
styrelsesvedtægten.

Kan overordnet
tilslutte sig
forslaget.

