Måløvhøj Skole d. 10. januar 2019

Høringssvar vedr. ny styrelsesvedtægt på skoleområdet

MED-udvalget tiltræder skolebestyrelsens høringssvar og medarbejderne fra BFO’s
afsendte høringssvar, men ønsker at kommentere yderligere på afsnittet om BFO’s
ledelsesstruktur:
MED-udvalget har noteret sig, at formand for Børne- og Skole-udvalget Peter Als I
Ballerup Bladet uge 2 er citeret for at sige: ”Vi kan ikke sidde overhørig, at der er
nogle store udfordringer på ledelsesområdet i BFO’erne. Derfor vil vi nu ændre
strukturen. I dag er der både en samlet BFO-leder og flere pædagogiske ledere på
matriklerne, og det har tydeligvis ikke fungeret…” Såfremt citatet er korrekt finder
MED-udvalget, at det er urimeligt at konkludere inden udvalget har modtaget
høringssvarerne.
MED-udvalget mener ikke, at dette er karakteristisk for Måløvhøj Skole og finder, at
det er meget svært at finde argumenter for den foreslåede model i
evalueringsrapporten vedr. skolestrukturen. De pædagoger og ledere, der har
deltaget fra Måløvhøj Skole i evalueringen, kan ikke genkende det billede der tegnes.
Ligeledes viser vores social kapital måling, at den nuværende model virker med
meget høj social kapital.
Måløvhøj Skole ønsker plads til at foretage nødvendige justeringer – herunder en
arbejdsbeskrivelse for de pædagogiske ledere i BFO – ikke en radikal ændring af den
nuværende generelt velfungerende struktur. Det har man gjort på de andre områder,
der er sent i høring, men ikke på BFO-området. Den nuværende struktur giver både
nærledelse, sammenhæng med dagtilbud, skole og klub og sammenhæng i den
samlede organisation med fælles retning og en sammenhængende skoledag. Man
fratager i øvrigt med en ”ny” ensretning distriktsskolelederens mulighed for at lave de
nødvendige ledelsesmæssige prioriteringer til gavn for kerneopgaven. Samarbejdet i
ledelsen er velfungerende og det vil have stor negativ indvirkning for ledelsens
mulighed for at arbejde med både det strategiske udviklingsarbejde og nærledelse,
hvis strukturen ændres.
MED-udvalget er ikke i tvivl om, at en omstrukturering som den foreslåede vil have en
negativ betydning for den igangsatte udvikling. Det gælder både for model A og model
B

MED-udvalget ønsker yderligere at påpege, at en evt. ændring af ledelsesstrukturen i
undervisningsdelen naturligvis skal fremlægges i skolebestyrelsen – men at
beslutningen skal ligge hos distriktsskolelederen.
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