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Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Skovlunde Skole jævnfør høringsbrev af 30.11.2018. 

Punkt 1 vedrørende mulighed for at ændre navnet på matriklerne. 
Et flertal ved Skolebestyrelsen ved Skovlunde Skole ønsker af skifte navn fra Skovlunde Skole Nord 
og Skovlunde Skole Syd til Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg og Skovlunde Skole, afdeling 
Rosenlund. 

Punkt 2 vedrører mulighed for at uddelegere kompetencen til at fordele ledelsesressourcerne 
uafhængigt af afdelingsstrukturen til distriktsskolelederen. Skolebestyrelsen er bekymret for 
nærheden til lærerne på Nord og Syd, samt for tab af ledelseskraften på Nord.  
Et flertal ved Skolebestyrelsen ved Skovlunde Skole ønsker at kompetencen uddelegeres til 
distriktsskolelederen. 

Punkt 3 vedrører ændring i ledelsesstrukturen mhp. at samle ledelsen på 9 BFO-ledere. 
Skolebestyrelsen mener ikke at et ledelsesspænd for en potentiel BFO-leder med op til 3 
afdelinger på Skovlunde Skole (2 afdelinger på Nord og 3 afdelinger på Syd) og op til +30 
medarbejdere vil kunne give den nærledelse der er brug for, både i forhold til at kunne udføre 
meningsfyldte medarbejderudviklingssamtaler, sætte den pædagogiske linje og opbygge et 
generelt tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem leder og medarbejderne, og i lige så høj grad i 
forhold til at skabe et godt samarbejde mellem leder og familier. Det er heller ikke 
Skolebestyrelsens opfattelse at en overordnet leder for op til 3 afdelinger vil have tæt nok føling 
med børnenes hverdag i hver afdeling til at kunne træffe rettidige beslutninger for børnenes 
trivsel. 
Et flertal ved Skolebestyrelsen ved Skovlunde Skole ønsker, at den nuværende ledelsesstruktur 
fastholdes. 

Punkt 4 vedrører formulering og præcisering af en stillingsprofil for pædagogisk leder og BFO-
leder. Et flertal ved Skolebestyrelsen ved Skovlunde Skole finder, at præciseringerne kan medvirke 
til at skabe klarhed for både ledelse i BFO og for medarbejdere. 

Punkt 5 vedrører Ressourcetildelingsmodellen for en specialiserede undervisning. 
Et flertal ved Skolebestyrelsen ved Skovlunde Skole ønsker ikke at den nuværende budgetmodel 
ændres. Det er bestyrelsens vurdering at den foreslåede model vil betyde at økonomien vil risikere 
at komme til at gå forud for en faglig vurdering af det enkelte barn.  
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Det vil være uhensigtsmæssigt både for det enkelte barn og for eleverne i de enkelte klasser hvis 
børn, som har brug for et alternativt tilbud, skal blive endnu længere i den almene folkeskole. 
Processen er i forvejen at afprøve alle muligheder førend et barn visiteres til andre tilbud, og 
derfor ønsker vi ikke at også økonomiske hensyn for skolen skal spille ind. 
Skolebestyrelsen er bekymrede for at ændringen af ressourcetildelingsmodellen vil betyde en 
ringere kvalitet i undervisningen, ikke kun på specialområdet men for den bredere gruppe af 
elever, som også vil blive påvirket.  

 

Med venlig hilsen 
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