Udtalelse til ”Evaluering af ny skolestruktur”.
Hedegårdsskolen adskiller sig fra de andre skoledistrikter ved, at vi kun har en matrikel og
ikke, som de andre skoler har flere.
Skolebestyrelsen kan derfor være lidt i tvivl om, hvorvidt at udsagnene i rapporten er
gældende for Hedegårdsskolen.
Rapporten undersøger i hvor høj grad skolestrukturen er implementeret, herunder
centrale aktørers oplevelser af den nye skolestrukturs styrker og svagheder.
Skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen mener, at med de fire mål for implementering af en
ny skolestruktur er vi godt på vej til at lykkes. Alt andet lige er skolestrukturen et skridt i
den rigtige retning, men der er selvfølgelig mange andre komponenter i så komplicerede
processer.
Mål 1: En sammenhængende ungeindsats fra 0-25 år
” Vi mener, at vi har fået etableret en række formelle samarbejdsfora, der
muliggør en sammenhængende indsats. Vi mener dog, at det endnu er for tidligt at udtale
os om effekten.”
Mål 2: Styrke det faglige og pædagogiske læringsmiljø
”Ligeledes gør det sig gældende her, at vi har skabt en række tiltag, der styrker
det faglige og pædagogiske læringsmiljø. Vi har etableret koordineringskonferencer,
samspal, læringsledelse BAL. m.v.”
Mål 3: Tydeliggøre rolle og funktion for ledelsen og entydigt placere det
strategiske ansvar.
” Strukturen med, at hver afdeling har en pædagogisk leder med en klar
beskrivelse af ledelsesopgaven, har været med til at øget tempoet for implementering af
skolestrukturen, da arbejdsbeskrivelserne har være gennemskuelige for alle.
Distriktsskolelederstillingen har ændret skolens syn på skoleudvikling til i højere grad
handler om strategisk udvikling i samarbejde med de andre distrikter til gavn for Ballerup
skolevæsen.
Mål 4: Give lederne mulighed for at coache og supervisere lærere og pædagoger
tæt på opgaven.
”Skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen mener, at tilføjelsen af øget ledelseskraft med en
så tydelig og markant indsats med supervision af læringssituationer med underviseren i
centrum er af afgørende betydning, for at projektet lykkes. Ledere tættere på
kerneopgaven er der klare forskningsmæssige resultater for virker. (Vivianne Robinson:
”Læringscentret skoleledelse”)

Alt i alt er skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen af den opfattelse, at Ballerup skolevæsen
er godt på vej til at strukturen er implementeret, og nu glæder vi os for alvor til at høste
frugterne.
Vi er store tilhængere af et samlet skolevæsen, hvilket ikke er det samme som at alle
skoler er ens. Derfor vil skolebestyrelsen se det som en gave, hvis skoleledelsen i
samarbejde med skolebestyrelsen havde større frihedsgrad til, hvordan vi skulle kunne
organisere og strukturere vores pædagogiske ledere.
Rapporten viser, at ledelsesstrukturen i BFO´en er lidt udfordret – vores skoleleder mener
dog ikke, at det har noget med skolestrukturen at gøre, men mere sandsynligt
skolereformen. Vi bakker op om, at vores skoleleder får bemyndigelse til at gøre
nødvendige initiativer til at udbedre problematikken indenfor de rammer, som
skolereformen og skolestrukturen giver mulighed for.
Til slut vil vi gerne tilkendegive, at vi mener, at Ballerup skolevæsen er på rette spor.
Hedegårdsskolens bestyrelsen glæder sig til fortsat at være en del af denne udvikling.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen

