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Høringssvar vedr. ændringsforslag til styrelsesvedtægten for folkeskoler i Aabenraa kommune samt tilhørende bilag

Skolebestyrelsen på Bolderslev skole


tilslutter sig ændringsforslagene

På vegne af skolebestyrelsen på Bolderslev Skole

Frederik Rasmussen
Skolebestyrelsesformand

Søren Buchholdt
Skoleleder

Høringssvar - styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes skolevæsen

Fjordskolens Bestyrelse og MED udvalg har følgende ændringsforslag (skrevet med rødt) og
kommentarer (skrevet med kursiv) til styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes skolevæsen
(styrelsesvedtægt og bilag)
Kommentarer til styrelsesvedtægt
Kap 2 - Skolebestyrelsen:
§2: Fjordskolen har ikke erfaring med at have elevrepræsentanter med i skolebestyrelsen.
§6: Hvis suppleant indkaldes ved forfald til ét møde, kan det bryde kontinuiteten.
Kap 4 - Elevråd
§17: Fjordskolen elever er alle elever med forskellige udfordringer, og derfor er vi ikke med i
fællesråd.
Kommentarer til bilag:
1. Kommunens skolestruktur
Punkt 1.4: Fjordskolen, Åbjerg 8 b, 6340 Kruså.
Børnehaveklasse – 10. årgang.
Specialskole.
Vi foreslår følgende tilføjelse: ”Fjordskolen har egen SFO for elever fra 0-10. klasse”
Efter punkt 1.19 (allersidst i afsnit 1)
”Alle skoler har en SFO for børn på 0.-3. årgang og et fritidstilbud for børn på 4.-6. årgang.”
Vi foreslår følgende tilføjelse: ”Dog har Fjordskolen egen SFO for elever fra 0-10. klasse”
2. Undervisningens ordning:
Punkt 2.6: ”undervisningstilbud på 10. årgang….” Vi foreslår følgende tilføjelse: ”Fjordskolen har
egen 10. klasse”
3. Indskrivning og klassedannelse
Punkt 3.6: ”SFO og fritidstilbud for 4-6 klasse”
Indskrivning i Fjordskolens SFO sker pt. ikke via. pladsanvisningen.
4. Andre forhold
Punkt 4.2: Befordring. Der gælder særlige forhold for Fjordskolens elever, hvor elever på alle
årgange har ret til befordring uanset afstand.

Hovslund Børneunivers
_______________________________________________________________

Hovslund den 25.06.19.

Høringssvar vedr. de ændring af styrelsesvedtægten for
folkeskoler i Aabenraa Kommune samt ændringsforslag til
styrelsesvedtægten for børneuniverser i Aabenraa
Kommune.

Fællesbestyrelsen ved Hovslund Børneunivers tager ændringsforslagene i
styrelsesvedtægten for folkeskolerne samt ændringsforslag til styrelses vedtægten for børneuniverserne til efterretning.

På bestyrelsens vegne.
Carsten Mørk-ebsen.
Formand for fællesbestyrelsen.

___________________________________________________________________________
Hovslundvej 12 – 12A



6230 Rødekro



Telefon 73 76 89 15

Høringssvar fra fællesbestyrelsen for Kollund Skole og Børnehus
I vores fællesbestyrelse lægger vi stor vægt på, at bestyrelsesmedlemmer valgt fra dagtilbudsog skoleområdet vælges på lige betingelser og har samme vægt i bestyrelsesarbejdet.
Vi er meget glade for, at der gives mulighed for reduceret valgperiode på to år for medlemmer
valgt fra skoleområdet. Vi vil dog gerne stille det spørgsmål, om bestyrelsen kan tage principiel
beslutning om, at valgperioden altid er to år eller alternativt give medlemmer fra dagtilbud
mulighed for også at sidde i fire år, således at der ift. Valgperioden er lige rammebetingelser
for medlemmer fra de to områder.

Kongehøjskolen
Dato: 23. januar 2019
Sagsbehandler: Vibeke Domar Fischer
Direkte tlf.: 7376 8401
E-mail: vd@aabenraa.dk

Aabenraa d. 26/8-19

Høringssvar vedr. styrelsesvedtægterne
Kongehøjskolens bestyrelse er bekymret for formuleringen i pkt. 2.3, hvor
sagsfremstillingen kan give anledning til at tro, klassekvotienten må være på
30 elever.
Det foreslås at rettes til, så det fremgår at skolelederen/specialcenterlederen
også kan afvise en elev, der er visiteret til et mere vidtgående tilbud. Alternativt at forældre ikke kan vælge et specialundervisningstilbud, der er mere eller
mindre vidtgående end det tilbud, eleven er visiteret til.
På vegne af Skolebestyrelsen på Kongehøjskolen
Sisse Øhrberg Thrane
Skolebestyrelsesformand

Vibeke Domar Fischer
Skoleleder

Høring vedr. ændringsforslag til styrelsesvedtægten for folkeskoler i Aabenraa Kommune og
bilag til styrelsesvedtægten for folkeskoler i Aabenraa Kommune
Lyreskovskolens bestyrelse er generelt positive overfor de foreslåede ændringsforslag, der er dog
kommentarer til 2 punkter:
Styrelsesvedtægt for folkeskoler
§ 3, stk. 2: Det foreslås, at hver medarbejder har 1 stemme i stedet for 2 stemmer i forbindelse med
valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsen anbefaler :
At 2 stemmer pr. medarbejder bibeholdes, da der er stor risiko for at 1 af kandidaterne får alle
stemmer, så der må ekstra valg til for at finde den anden bestyrelsesmedlem.
I bedste fald alle stemmer til 2 af kandidaterne, så der ikke automatisk er valgt suppeleanter.
Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler
Punkt 2.2 (Valgfag): Det tilføjes, at skolerne skal tilbyde praktiske/musiske valgfag i 7.-8. klasse.
Dette er en del af ændringerne af folkeskoleloven, der fulgte af lov om styrket praksisfaglighed,
som blev vedtaget af Folketinget d. 28. februar 2019.
Skolebestyrelsen anbefaler :
Det er en skal/kan-lovgivning. (se nedenstående faktabokse vedr styrket praksisfaglighed i
folkeskolen)
Generelt begrænser det skolen i udbydelse af valgfag, der lever op til skolens vision og værdier.
Problematisk, at årgange med forkortede skoledage kun får mulighed for et valgfag, som så bliver et
to-årigt praktisk/musisk fag i 7. og 8. klasse. Det betyder, at der ikke er timer til andre dannende
valgfag.
Faktaboks 1
 Obligatorisk toårigt praktisk/musiskvalgfag
 Prøve i praktisk/musisk valgfag
 Styrket faglighed i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse
 Ret til erhvervspraktik i 9. klasse
 Udviklingsprojekt Praksisfaglighed i skolen
Faktaboks 2
 Eleverne skal tilbydes valgfaget håndværk og design
 Eleverne kan tilbydes valgfagene billedkunst, madkundskab og musik
 Disse praktisk/musiske valgfag er toårige
 Eleverne skal tage mindst et af disse fire valgfag i 7.-8- klasse
 Det obligatoriske valgfag skal kunne afsluttes med en prøve i 8. klasse, såfremt kommunen
beslutter det

Ravsted den 26. august 2019

Høringssvar vedrørende styrelsesvedtægter
Fællesbestyrelsen ved Ravsted børneunivers har ingen bemærkninger til de
reviderede styrelsesvedtægter.
På vegne af fællesbestyrelsen
Med venlig hilsen
Randi Dahlmann Carstensen

Judith Gripping

Fællesbestyrelsesformand

Fællesleder

Høring vedr. forslag til revidering af styrelsesvedtægt.

Skolebestyrelsen havde punktet oppe til drøftelse i går, og vi har ingen ændringsforslag til jeres
tilføjelser eller ændringer.
Vi bifalder, at kompetencer lægges mere ud til os som en generel ting – se punkt 2.10
Vi har lavet et notat, at det er vigtigt at få kommunikeret ud, at valgperioden for den enkelte
forældrerepræsentant kan være to – årig. Dette får vi skerevet ind i vor procedure .

Vh.

Rene Toft

Michael Petersen

SB formand

Skoleleder

Varnæs, den 12. august 2019

Att. Peter Lisberg
Børn og skole
Tinglev

Høringssvar vedr. forslag ændringsforslag til revidering af styrelsesvedtægt og bilag.
Skolebestyrelsen ved Varnæs skole har drøftet punktet på et møde den 8. august 2019.
Bestyrelsen tager forslagene til efterretning.

Med venlig hilsen
Claus Aagaard Holm
Formand

Lone Thaysen
Konst. skoleleder

