Resumé af høringssvar vedrørende revidering af styrelsesvedtægter på skoleområdet
Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede sit møde den 28. september 2021 at sende ændringsforslag til styrelsesvedtægt for folkeskoler og bilaget til styrelsesvedtægt i høring hos
skolebestyrelserne.
Skole

Skolebestyrelsens svar

Bolderslev
Skole

Skolebestyrelsen på Bolderslev skole tilslutter sig ændringsforslagene til styrelsesvedtægten for folkeskoler i
Aabenraa Kommune og bilag til styrelsesvedtægten for
folkeskoler i Aabenraa Kommune.

Bylderup
Skole og
Børnehus
Felsted
Centralskole

Har ikke indsendt høringssvar.

Bestyrelsen kan overordnet set gå ind for ændringsforslagene til styrelsesvedtægten. Det eneste punkt der
skal kigges nærmere på er punkt. 4.7 i vedtægten.
Punkt 4.7 i bilag til styrelsesvedtægten: ” vi får tildelt
økonomi til bygningsdrift for årene 2017-19 til indvendig
vedligehold, rengøring, el, varme, vand og forsikring.”
Udgangspunktet i 2017-19 vil ikke på nogen måde være
dækkende for den reelle udgift i 2022 på grund af
- stigende inflation og kraftige prisstigninger
- i forbindelse med vedligehold er der flere lovkrav om
tilsyn, som er udvidede omkostninger for skolen.
Tillægskommentar til driftsudgiften:
- udvendig vedligehold er som hovedregel kommunens
opgave (minus små reparationer). Beløbet til småreparationer er ikke tilnærmelsesvis dækkende for opgaver
der tildeles den enkelte skole f.eks. vedligeholdelse af
arealer, parkeringspladser, udvendig belysning).

Forvaltningens
kommentar

Pkt. 4.7 beskriver
budgettildelingen til
skoleområdet. Det
er Fordelingsmodel
for folkeskoler, der
blev godkendt i
Børne- og Uddannelsesudvalget den
13. april 2021, der
fastlægger tildelingen.
Bemærkningerne
har ikke givet anledning til ændringer i udkastet til bilaget til styrelsesvedtægten.

Konsekvens:
Dette gør, at vi skal gå på kompromis med udgiften til
kerneopgaven, som er undervisningen. Det bliver nødvendigt at skære i bl.a. antallet af pædagog- og lærertimer for at klare de nødvendige udgifter på bygningsområdet.
Man skal derfor tage modellen i ovennævnte punkt op til
genovervejelse, såfremt skolerne skal lykkes med opgaven.
Ønsker man en mere detaljeret oversigt vil vi gerne
gøre det mere fyldestgørende.
Genner
Univers

Bestyrelsen for Genner Univers har ingen kommentarer
vedr. ændringer i styrelsesvedtægten for folkeskoler i
Aabenraa Kommune.
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Skole
Hellevad
Børneunivers
Hjordkær
Skole

Skolebestyrelsens svar
Har ikke indsendt høringssvar.
Skolebestyrelsen ved Hjordkær Skole har gennemgået
høringsmaterialet vedr. revidering af styrelsesvedtægter.
Vi vil gerne kommentere på følgende:
I bilag for styrelsesvedtægter punkterne 3.5 (SFO og fritidstilbud for 4-6 klasse) og 4.7 (Resursetildeling.)

Pkt. 3.5 – det reviderede bilag til styrelsesvedtægt for
folkeskoler ændrer
ikke på muligheden
for frit skolevalg.

Punkt 3.5
Skolebestyrelsen foreslår at definere det frie valg af fritidstilbud, da det i dag er del af en praksis blandt skolerne:
Det er muligt at, et barn kan være tilmeldt skolegang
ved en kommunal skole og samtidig være tilmeldt og
benytte fritidstilbuddet ved en anden kommunal skole.

Pkt. 4.7. beskriver
budgettildelingen til
skoleområdet. Det
er Fordelingsmodel
for folkeskoler, der
blev godkendt i
Børne- og Uddannelsesudvalget den
13. april 2021, der
fastlægger tildelingen.

Punkt 4.7
Skolebestyrelsen vil igen påpege udfordringen i, at nye
som gamle skoler får efter den samme sats til vedligehold, hvilket resulterer i et skævt forhold mellem nye og
gamle skoler. Dette selv om at budgetandelen ikke er
særlig stor i forhold til de øvrige dele i budgettet.

Hovslund
Børneunivers
Hærvejsskolen

Forvaltningens
kommentar

Bemærkningerne
har ikke givet anledning til ændringer i udkastet til bilaget til styrelsesvedtægten.

Fællesbestyrelsen ved Hovslund Børneunivers tager de
ændrede styrelsesvedtægter til efterretning.
Skolebestyrelsen ved Hærvejsskolen har gennemgået
ændringsforslaget til styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Aabenraa Kommune og bilag til styrelsesvedtægten for folkeskoler i Aabenraa Kommune.
Skolebestyrelsen er enig i alle de anførte ændringer,
idet de for hovedpartens vedkommende blot er en opdatering af styrelsesvedtægterne, så de stemmer overens
med de ændrede aftaler, der er foretaget på området i
de sidste par år.
Men Skolebestyrelsen på Hærvejsskolen har et indsigelse i forhold til et af de områder, der ikke er ændringer i forhold til. Det handler om punkt 5. – Valg til skolebestyrelserne.
Der er udfordringer ved, at valgperioden kan være 2årig for de forældrerepræsentanter, der ønsker en 2årig valgperiode, idet en skolebestyrelse dermed kan risikere at få udskiftet alle sine medlemmer hvert andet
år – og det vil være uhensigtsmæssigt.
Der bør være valg til skolebestyrelsen hvert andet år –
og valgperioden bør være 4 år for alle medlemmer. Det
mindsker risikoen for, at hele skolebestyrelsen udskiftes
hvert andet år – og sikrer, at der er tid nok til at komme

Byrådet besluttede
30. oktober 2019 i
forbindelse med
den seneste revidering af styrelsesvedtægterne, at
valgperioden kan
være 2-årig for forældrerepræsentanter, der ønsker det.
Det vil kræve en
særskilt beslutning
at ændre dette, således at valgperioden er 4-årig for
alle forældrerepræsentanter.
Bemærkningerne
har ikke givet anledning til ændrin-

2

Skole

Skolebestyrelsens svar
godt ind i arbejdet med skolebestyrelsen. Det er for kort
tid kun at sidde i skolebestyrelsen i 2 år.

Høje Kolstrup Skole

Skolebestyrelsen på Høje Kolstrup Skole hilser Aabenraa
Kommunes ønske om høring vedr. revidering af styrelsesvedtægter på skoleområdet velkommen.
Skolebestyrelsen på Høje Kolstrup Skole finder revideringen relevant og nødvendig for at sikre en sammenhæng og overensstemmelse mellem de vedtagne styrelsesvedtægter og de politiske beslutninger, der ligger til
grund for vedtægterne.
Skolebestyrelsen på Høje Kolstrup Skole finder det
ugennemskueligt at beregne eventuelle konsekvenser af
revidering beskrevet under punkt 4.7.
Skolebestyrelsen på Høje Kolstrup Skole henstiller derfor til, at man inden evt. vedtagelse konsekvensberegner over for de enkelte skoler, så der fra politisk side
sikres bæredygtig drift af skolerne. Herunder kunne en
konsekvensberegning af energisparende tiltag, indvendig og udvendig vedligeholdelse, rengøring, renovation,
vand, varme og el være relevant.

Kliplev
Skole

Skolebestyrelsen er positivt stemt over for ændringsforslagene, men vil gerne gøre opmærksom på følgende:
 Vi har udgifter til rengøring af måtter og rengøring af vinduer, men vi kan ikke se nogen reel tildeling til netop dette
 Vi skal til at affaldssortere mere end tidligere,
men vi kan ikke se nogen tildeling heraf. Konsekvensen heraf er, at vi skal tage det fra skolens
oprindelige budget
 Skatter og afgifter er med i vores nuværende
budgettildeling. Vi undrer os over at det er taget
ud af budgettet.
 Vi vil gerne gøre opmærksom på, at den tildeling
vi får på indvendigt vedligehold er alt for lav.
Samtidig undrer vi os over, at der ikke er tildelt
midler til vores udvendige vedligehold.

Kollund
Skole og
Børnehus

Fællesbestyrelsen for Kollund Skole og Børnehus tager
høringsmaterialet vedr. ændring af styrelsesvedtægt til
efterretning og har ikke yderligere kommentarer.

Kongehøjskolen

Skolebestyrelsen bakker op om ændringen af styrelsesvedtægtens §12, da det vil være en forenkling af skole-

Forvaltningens
kommentar
ger i udkastet til bilaget til styrelsesvedtægten.
Pkt. 4.7 beskriver
budgettildelingen til
skoleområdet. Det
er Fordelingsmodel
for folkeskoler, der
blev godkendt i
Børne- og Uddannelsesudvalget den
13. april 2021, der
fastlægger tildelingen.
Bemærkningerne
har ikke givet anledning til ændringer i udkastet til bilaget til styrelsesvedtægten.

Pkt. 4.7 beskriver
budgettildelingen til
skoleområdet. Det
er Fordelingsmodel
for folkeskoler, der
blev godkendt i
Børne- og Uddannelsesudvalget den
13. april 2021, der
fastlægger tildelingen.
Bemærkningerne
har ikke givet anledning til ændringer i udkastet til bilaget til styrelsesvedtægten.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede 3. decem-
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Skole

Skolebestyrelsens svar
bestyrelsens arbejde. Skolebestyrelsen er desuden positiv over for ændringen af bilagets pkt. 1, der vil give
større fleksibilitet til skolerne.
Derudover har skolebestyrelsen følgende bemærkninger:
 For skoler med Centre (specialcentre) bør beslutningskompetence ift. afkortning af skoledagen også
ligge hos Skolebestyrelsen.
 Der er ønske om, at det politiske niveau har visioner
på SFO-området. Derfor opfordres det politiske udvalg til at forholde sig til Mål og Indholdsbeskrivelserne for SFO’erne årligt.
 Det ønskes at tilføje Renovation til punkt 4.7 Ressourcetildeling. Der skal tages højde for, at der ligger en fremtidig merudgift ift. renovation. Dette bør
desuden gives som en ekstra engangsbevilling til investering i affaldssortering i klasselokalerne, sådan
at skolernes økonomi ikke belastes yderligere af
ikke-undervisningsrelevante udgifter.
 Der mangles en særlig økonomisk tildeling til Specialcenterets SFO. Det er forsat bestyrelsens holdning,
at der bør tildeles økonomi selvstændigt til SFO for
eleverne i Centeret. Dette på samme måde som til
Fjordskolens SFO.
 Punktet omkring PUC er uklar i forhold hvordan opgaverne/projekter/indsatser finansieres
 Finansiering af Naturskolerne er også uklar i formulering
 Vi foreslår, at Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om resultatet af skolebestyrelsesvalgene, da
både udvalget og skolebestyrelserne udgør et politisk niveau i kommunens skolevæsen.

Forvaltningens
kommentar
ber 2019 at uddelegere kompetencen
vedr. folkeskolelovens § 16 d til skolebestyrelserne. §
16 d, stk. 1 giver
mulighed for at afkorte undervisningstiden med op
til 2 timer på 4.-9.
klassetrin. § 16 b
giver mulighed for
at afkorte undervisningstiden på 0.-3.
klassetrin og specialklasser på 4.-9.
klassetrin. Kompetencen til at godkende afkortning,
jf. § 16 b, ligger
fortsat hos Børneog Uddannelsesudvalget. Det vil
kræve en særskilt
beslutning at uddelegere kompetencen.
Det vil kræve en
særskilt beslutning
at placere kompetencen til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser
for SFO hos Børneog Uddannelsesudvalget.
Pkt. 4.7 beskriver
budgettildelingen til
skoleområdet. Det
er Fordelingsmodel
for folkeskoler, der
blev godkendt i
Børne- og Uddannelsesudvalget den
13. april 2021, der
fastlægger tildelingen.
Bemærkningerne
har ikke givet an-
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Skole

Lyreskovskolen

Skolebestyrelsens svar

Skolebestyrelsen tilslutter sig ændringsforslagene til
styrelsesvedtægterne grundet de giver god mening på
nær punkt 4.7, hvor vi har kommentarer og spørgsmål
til væsentlige opmærksomhedspunkter.
Punkt 4.7 – bygningsdrift:
Oplæg i vedtægt i punkt 4.7:
Vi får tildelt økonomi til bygningsdrift for årene 2017 –
2019 til indvendig vedligehold, rengøring, el, varme,
vand og forsikring.
Her ser vi gerne at genregningen af bygningsdriften
først sker efter en periode på 5 år, således man kan få
gavn af evt. energibesparende tiltag.
a. Vedr. renovation:
Fremover vil der komme mere fokus på affaldssortering grundet FN verdensmålene. Her skal vi
givet have flere containere fremover

Forvaltningens
kommentar
ledning til ændringer i udkastet til bilaget til styrelsesvedtægten.
Pkt. 4.7 beskriver
budgettildelingen til
skoleområdet. Det
er Fordelingsmodel
for folkeskoler, der
blev godkendt i
Børne- og Uddannelsesudvalget den
13. april 2021, der
fastlægger tildelingen.
Bemærkningerne
har ikke givet anledning til ændringer i udkastet til bilaget til styrelsesvedtægten.

Er denne ekstra udgift indregnet i bygningsdriften?
b. Udvendig vedligehold:
Vi får tildeling til indvendig vedligehold. Dette
skal dække pærer, maler arbejde, små reparationer (på el net, døre, vægge, gulve, små udskiftninger o.l.) og alarm system.
Vi stiller os undrende overfor, at der ikke tilsvarende er en tildeling til udvendig vedligeholdelse til udearealerne
Løjt Kirkeby Skole

Skolebestyrelsen ved Løjt Kirkeby skole har læst oplægget til revideret Styrelsesvedtægt og har ingen bemærkning til de reviderede temaer.

Ravsted
Børneunivers

Har ikke indsendt høringssvar.

Stubbæk
Skole

Skolebestyrelsen tilslutter sig ændringsforslagene til
styrelsesvedtægterne grundet de giver god mening på
nær punkt 4.7, hvor vi har kommentarer og spørgsmål
til væsentlige opmærksomhedspunkter.

Pkt. 4.7 beskriver
budgettildelingen til
skoleområdet. Det
er Fordelingsmodel
for folkeskoler, der
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Skole

Skolebestyrelsens svar
Punkt 4.7 – bygningsdrift:
Vi er bekymrede for ændringsforslaget under pkt. 4.7.
Mange af os har nydt gavn af, at her var der et overskud på driften grundet investeringer i energiforanstaltninger. Dette provenu er væk nu.
Overordnet set, så er ændringsforslaget i sig selv forståeligt. Dog har dette ”provenu” dækket udfordringer/udgifter/opgaver under nedenstående.
Oplæg i vedtægt i punkt 4.7:
Vi får tildelt økonomi til bygningsdrift for årene 2017 –
2019 til indvendig vedligehold, rengøring, el, varme,
vand og forsikring.
a) Vedr. rengøring:
Her er vi beskåret 121.000 kr. årligt med mangelfuld
rengøring til følge.
Udover dette har vi rengøring af måtter og vinduer.
Ved os en udgift på over 10.000 kr. Hvorfor dækkes
dette ikke af rengøringskontoen igennem en mere reel
tildeling?
Ligeledes har vi valgt grundet manglende midler under
rengøringen at minimere polish behandlingen, der forlænger linoleum gulvenes ”alder” væsentligt.
b) Vedr. renovation:
Fremover vil der komme mere fokus på affaldssortering
grundet FN verdensmålene. Her skal vi givet have flere
containere fremover (Vi har allerede 2 nye)
Vores udgift her er årligt mellem 70.000 – 80.000 kr.
Hvorfor dækkes denne markante udgift ikke if. med
bygningsdriften?
c) Vedr. skatter og afgifter:
Disse er med i den nuværende bygningsdriftstildeling.
Hvorfor er disse taget ud?
d) Udvendig vedligehold:
Vi får tildeling til indvendig vedligehold på ca. 63.500
kr. Dette skal dække pærer, maler arbejde, små reparationer (på el net, døre, vægge, gulve, små udskiftninger
o.l.) og alarm system.
Ved os er denne post typisk 2 – 3 så stor årligt – dags
dato et forbrug på ca. 145.000 kr.
Vi stiller os undrende overfor, at der ikke tilsvarende er
en til udvendig vedligeholdelse. Ved os er denne post
på ca. 135.000 kr.

Forvaltningens
kommentar
blev godkendt i
Børne- og Uddannelsesudvalget den
13. april 2021, der
fastlægger tildelingen.
Bemærkningerne
har ikke givet anledning til ændringer i udkastet til bilaget til styrelsesvedtægten.

Vi ser gerne ovenstående fire punkter medtænkt/indtænkt i bygningsdriften
Tinglev
Skole

Hermed skolebestyrelsens kommentarer til styrelsesvedtægterne og bilag
- Skolebestyrelsen tilslutter sig ændringsforslagene til
styrelsesvedtægterne, da de giver god mening. Der

Pkt. 4.7 beskriver
budgettildelingen til
skoleområdet. Det
er Fordelingsmodel
for folkeskoler, der
blev godkendt i
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Skole

Skolebestyrelsens svar

-

-

Varnæs
Skole

er dog nogle punkter i bilaget til styrelsesvedtægterne, hvor bestyrelsen har kommentarer og
spørgsmål, da disse giver mindre god mening.
Punkt 3.5: Bestyrelsen foreslår, at de besluttede temaer drøftes i samarbejde med personale og ledelse fra SFO’er og herefter revideres, hvis der er
behov.
Punkt 4.7:
o Bygningsdrift: Skolerne får tildelt ressourcer
efter forbrug for 2017-2019.
o Bestyrelsen mener, at der i den fremtidige
tildeling og bør tages højde for stigende udgifter til bl.a. rengøring, varme og strøm.
o Samtidig har kommunen sat fokus på bæredygtighed, hvilket kan være svært, at sætte
i værk, da der ikke er afsat økonomiske midler til dette. Hvordan kan skolerne komme i
gang, når midlerne forventeligt går til stigende priser på materialer, strøm og varme?

Skolebestyrelsen tilslutter sig generelt ændringerne i
vedtægterne, men har kommentarer til følgende:
Punkt 4.7:
”Vi får tildelt økonomi til bygningsdrift for årene 20171019 til indvendig vedligehold, rengøring, el, varme,
vand og forsikring.”
 Hvornår genberegnes dette? – for nuværende får
Varnæs Skole mindre end det man reelt bruger
 Øgede omkostninger til fremtidig affaldssortering
og øgede energipriser bør indregnes.

Forvaltningens
kommentar
Børne- og Uddannelsesudvalget den
13. april 2021, der
fastlægger tildelingen.
Bemærkningerne
har ikke givet anledning til ændringer i udkastet til bilaget til styrelsesvedtægten.

Pkt. 4.7 beskriver
budgettildelingen til
skoleområdet. Det
er Fordelingsmodel
for folkeskoler, der
blev godkendt i
Børne- og Uddannelsesudvalget den
13. april 2021, der
fastlægger tildelingen.
Bemærkningerne
har ikke givet anledning til ændringer i udkastet til bilaget til styrelsesvedtægten.
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Bolderslev Skole
Smedefod 10 a
6392 Bolderslev
Tlf.: 73 76 83 22
Dato: 10.10.2021
Kontakt: Søren Buchholdt
Direkte tlf.: 73 76 83 25
E-mail: sbuch@aabenraa.dk

Bolderslev Skole d. 10.10.2021

Høringssvar vedr. revidering af styrelsesvedtægter på skoleområdet
Børne- og Uddannelsesudvalget har på sit møde den 28. september 2021 besluttet at sende
ændringsforslag til styrelsesvedtægten for folkeskoler i Aabenraa Kommune og bilag til styrelsesvedtægten for folkeskoler i Aabenraa Kommune i høring hos skolebe-styrelserne.

Skolebestyrelsen på Bolderslev skole


tilslutter sig ændringsforslagene til styrelsesvedtægten for folkeskoler i Aabenraa
Kommune og bilag til styrelsesvedtægten for folkeskoler i Aabenraa Kommune

På vegne af skolebestyrelsen på Bolderslev Skole

Pia Kaufmann
Skolebestyrelsesformand

Søren Buchholdt
Skoleleder

Genner d. 16. november 2021

Høringssvar vedr. styrelsesvedtægten i Aabenraa Kommune
Bestyrelsen for Genner Univers har ingen kommentarer vedr. ændringer i styrelsesvedtægten
for folkeskoler i Aabenraa Kommune.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Genner Univers
Pernille Edemand, formand

Hjordkær Skole

Birkholm 7. Hjordkær
6230 Rødekro Tlf. 73 76 60 55
Hjemmeside: https://hjordkaer-skole.aula.dk/

Hjordkær Skole den 17. november 2021

Høringsvar vedr. Revidering af styrelsesvedtægterne for skoleområdet
Skolebestyrelsen ved Hjordkær Skole har gennemgået høringsmaterialet vedr. revidering af
styrelsesvedtægter.
Vi vil gerne kommentere på følgende:
I bilag for styrelsesvedtægter punkterne 3.5 (SFO og fritidstilbud for 4-6 klasse) og 4.7
(Resursetildeling.)
Punkt 3.5
Skolebestyrelsen foreslår at definere det frie valg af fritidstilbud, da det i dag er del af en praksis
blandt skolerne:
Det er muligt at, et barn kan være tilmeldt skolegang ved en kommunal skole og samtidig være
tilmeldt og benytte fritidstilbuddet ved en anden kommunal skole.
Punkt 4.7
Skolebestyrelsen vil igen påpege udfordringen i, at nye som gamle skoler får efter den samme sats til
vedligehold, hvilket resulterer i et skævt forhold mellem nye og gamle skoler. Dette selv om at
budgetandelen ikke er særlig stor i forhold til de øvrige dele i budgettet.

På vegne af skolebestyrelsen ved Hjordkær Skole
Lena Heisel
Formand

Bjarke Markusse
Skoleleder Hjordkær Skole

Hovslund Børneunivers
_______________________________________________________________

Hovslund den 25. oktober 2021.

Høringssvar fra Hovslund Børneunivers vedrørende
ændring af styrelsesvedtægterne for Aabenraa
Kommunes skolevæsen.
Fællesbestyrelsen ved Hovslund Børneunivers tager de ændrede
styrelsesvedtægter til efterretning.

På fællesbestyrelsens vegne
Carsten Mørk-ebsen
Formand for fællesbestyrelsen.

___________________________________________________________________________
Hovslundvej 12 – 12A



6230 Rødekro



Telefon 73 76 89 15

Hærvejsskolen, den 20. oktober 2021

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Hærvejsskolen ang. revidering af
styrelsesvedtægterne på skoleområdet

Skolebestyrelsen ved Hærvejsskolen har gennemgået ændringsforslaget til
styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Aabenraa Kommune og bilag til
styrelsesvedtægten for folkeskoler i Aabenraa Kommune.
Skolebestyrelsen er enig i alle de anførte ændringer, idet de for hovedpartens
vedkommende blot er en opdatering af styrelsesvedtægterne, så de stemmer overens
med de ændrede aftaler, der er foretaget på området i de sidste par år.
Men Skolebestyrelsen på Hærvejsskolen har et indsigelse i forhold til et af de
områder, der ikke er ændringer i forhold til. Det handler om punkt 5. – Valg til
skolebestyrelserne.
Der er udfordringer ved, at valgperioden kan være 2-årig for de
forældrerepræsentanter, der ønsker en 2-årig valgperiode, idet en skolebestyrelse
dermed kan risikere at få udskiftet alle sine medlemmer hvert andet år – og det vil
være uhensigtsmæssigt.
Der bør være valg til skolebestyrelsen hvert andet år – og valgperioden bør være 4 år
for alle medlemmer. Det mindsker risikoen for, at hele skolebestyrelsen udskiftes
hvert andet år – og sikrer, at der er tid nok til at komme godt ind i arbejdet med
skolebestyrelsen. Det er for kort tid kun at sidde i skolebestyrelsen i 2 år.

Venlig hilsen

Skolebestyrelsen på Hærvejsskolen
Pernille Reschat, skoleleder
Jørgen Romme, formand for skolebestyrelsen

0.-9. årgang: Skovbrynet 2. Tlf. 7376 6120
DK-6230 Rødekro . www.haervejsskolen.dk . https://haervejsskolen.aula.dk/

Høringssvar Kollund Skole og Børnehus
Fællesbestyrelsen for Kollund Skole og Børnehus tager høringsmaterialet vedr. ændring af
styrelsesvedtægt til efterretning og har ikke yderligere kommentarer.

Kongehøjskolen
Dato: 12. november 2021
Sagsbehandler: Vibeke Domar Fischer
Direkte tlf.: 7376 8401
E-mail: vd@aabenraa.dk

Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Kongehøjskolen angående revidering af
styrelsesvedtægterne

Indledning:
Skolebestyrelsen fra Kongehøjskolen har forholdt sig til forslaget på mødet den 27.
oktober 2021.
Skolebestyrelsen bakker op om ændringen af styrelsesvedtægtens §12, da det vil
være en forenkling af skolebestyrelsens arbejde. Skolebestyrelsen er desuden positiv
over for ændringen af bilagets pkt. 1, der vil give større fleksibilitet til skolerne.
Derudover har skolebestyrelsen følgende bemærkninger:











For skoler med Centre (specialcentre) bør beslutningskompetence ift. afkortning af skoledagen også ligge hos Skolebestyrelsen.
Der er ønske om, at det politiske niveau har visioner på SFO-området. Derfor
opfordres det politiske udvalg til at forholde sig til Mål og Indholdsbeskrivelserne for SFO’erne årligt.
Det ønskes at tilføje Renovation til punkt 4.7 Ressourcetildeling. Der skal
tages højde for, at der ligger en fremtidig merudgift ift. renovation. Dette bør
desuden gives som en ekstra engangsbevilling til investering i affaldssortering i klasselokalerne, sådan at skolernes økonomi ikke belastes yderligere
af ikke-undervisningsrelevante udgifter.
Der mangles en særlig økonomisk tildeling til Specialcenterets SFO. Det er
forsat bestyrelsens holdning, at der bør tildeles økonomi selvstændigt til SFO
for eleverne i Centeret. Dette på samme måde som til Fjordskolens SFO.
Punktet omkring PUC er uklar i forhold hvordan opgaverne/projekter/indsatser finansieres
Finansiering af Naturskolerne er også uklar i formulering
Vi foreslår, at Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om resultatet af
skolebestyrelsesvalgene, da både udvalget og skolebestyrelserne udgør et
politisk niveau i kommunens skolevæsen.

På vegne af Kongehøjskolens bestyrelsen

Martin Helt Brunsgaard
Formand

Vibeke Domar Fischer
Skoleleder

Høringssvar til ændringsforslag til styrelsesvedtægter.
1. Skolebestyrelsen tilslutter sig ændringsforslagene til styrelsesvedtægterne
grundet de giver god mening på nær punkt 4.7, hvor vi har kommentarer og
spørgsmål til væsentlige opmærksomhedspunkter.
2. Punkt 4.7 – bygningsdrift:
Oplæg i vedtægt i punkt 4.7:
Vi får tildelt økonomi til bygningsdrift for årene 2017 – 2019 til indvendig
vedligehold, rengøring, el, varme, vand og forsikring.
Her ser vi gerne at genregningen af bygningsdriften først sker efter en periode på
5 år, således man kan få gavn af evt. energibesparende tiltag.
a) Vedr. renovation:
Fremover vil der komme mere fokus på affaldssortering grundet FN
verdensmålene. Her skal vi givet have flere containere fremover
Er denne ekstra udgift indregnet i bygningsdriften?
b) Udvendig vedligehold:
Vi får tildeling til indvendig vedligehold. Dette skal dække pærer, maler
arbejde, små reparationer (på el net, døre, vægge, gulve, små udskiftninger o.l.)
og alarm system.
Vi stiller os undrende overfor, at der ikke tilsvarende er en tildeling til udvendig
vedligeholdelse til udearealerne
På skolebestyrelsens vegne
Skolebestyrelsesformand
Morten Schulz

Skoleleder
Michael S. Petersen

Løjt Kirkeby Skole
Løjt Skolegade 14 & 27
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 8450
www.lojtskole.dk
lojtkirkebyskole@aabenraa.dk
17.01/Skolebestyrelsen/2021-22/
Høringssvar/Styrelsesvedtægter høringssvar 08.11.21

Løjt Kirkeby, 8. november 2021

Høringssvar om revidering af styrelsesvedtægterne
Skolebestyrelsen ved Løjt Kirkeby skole har læst oplægget til revideret Styrelsesvedtægt og har
ingen bemærkning til de reviderede temaer.

Venlig hilsen

Mette Brun Pedersen
Formand for skolebestyrelsen

Merete Gissel
skoleleder

011121

Høringssvar til ændringsforslag til
styrelsesvedtægter – fra Stubbæk Skole.
1. Skolebestyrelsen tilslutter sig ændringsforslagene til
styrelsesvedtægterne grundet de giver god mening på nær punkt 4.7,
hvor vi har kommentarer og spørgsmål til væsentlige
opmærksomhedspunkter.
2. Punkt 4.7 – bygningsdrift:
Vi er bekymrede for ændringsforslaget under pkt. 4.7. Mange af os har
nydt gavn af, at her var der et overskud på driften grundet investeringer
i energiforanstaltninger. Dette provenu er væk nu.
Overordnet set, så er ændringsforslaget i sig selv forståeligt. Dog har
dette ”provenu” dækket udfordringer/udgifter/opgaver under
nedenstående.
Oplæg i vedtægt i punkt 4.7:
Vi får tildelt økonomi til bygningsdrift for årene 2017 – 2019 til indvendig
vedligehold, rengøring, el, varme, vand og forsikring.
a) Vedr. rengøring:
Her er vi beskåret 121.000 kr. årligt med mangelfuld rengøring til følge.
Udover dette har vi rengøring af måtter og vinduer. Ved os en udgift
på over 10.000 kr. Hvorfor dækkes dette ikke af rengøringskontoen
igennem en mere reel tildeling?
Ligeledes har vi valgt grundet manglende midler under rengøringen at
minimere polish behandlingen, der forlænger linoleum gulvenes ”alder”
væsentligt.
b) Vedr. renovation:
Fremover vil der komme mere fokus på affaldssortering grundet FN
verdensmålene. Her skal vi givet have flere containere fremover (Vi har
allerede 2 nye)
Vores udgift her er årligt mellem 70.000 – 80.000 kr. Hvorfor dækkes
denne markante udgift ikke if. med bygningsdriften?

c) Vedr. skatter og afgifter:
Disse er med i den nuværende bygningsdriftstildeling. Hvorfor er disse
taget ud?
d) Udvendig vedligehold:
Vi får tildeling til indvendig vedligehold på ca. 63.500 kr. Dette skal
dække pærer, maler arbejde, små reparationer (på el net, døre, vægge,
gulve, små udskiftninger o.l.) og alarm system.
Ved os er denne post typisk 2 – 3 så stor årligt – dags dato et forbrug på
ca. 145.000 kr.
Vi stiller os undrende overfor, at der ikke tilsvarende er en til udvendig
vedligeholdelse. Ved os er denne post på ca. 135.000 kr.
Vi ser gerne ovenstående fire punkter medtænkt/indtænkt i
bygningsdriften

På bestyrelsens vegne
Rene Toft – formand

Michael Petersen – Skoleleder

Tinglev Skole
Hovedgaden 78
6360 Tinglev
Tlf. 73 76 73 14

Tinglev den 17.11.21

Høringssvar til revidering af styrelsesvedtægterne
Hermed skolebestyrelsens kommentarer til styrelsesvedtægterne og bilag
-

-

Skolebestyrelsen tilslutter sig ændringsforslagene til styrelsesvedtægterne, da de
giver god mening. Der er dog nogle punkter i bilaget til styrelsesvedtægterne,
hvor bestyrelsen har kommentarer og spørgsmål, da disse giver mindre god mening.
Punkt 3.5: Bestyrelsen foreslår, at de besluttede temaer drøftes i samarbejde
med personale og ledelse fra SFO’er og herefter revideres, hvis der er behov.
Punkt 4.7:
o Bygningsdrift: Skolerne får tildelt ressourcer efter forbrug for 2017-2019.
o Bestyrelsen mener, at der i den fremtidige tildeling og bør tages højde for
stigende udgifter til bl.a. rengøring, varme og strøm.
o Samtidig har kommunen sat fokus på bæredygtighed, hvilket kan være
svært, at sætte i værk, da der ikke er afsat økonomiske midler til dette.
Hvordan kan skolerne komme i gang, når midlerne forventeligt går til stigende priser på materialer, strøm og varme?

På bestyrelsens vegne
Kerstin Strojek
Skolebestyrelsesformand

#læringsglæde

