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Skolebestyrelsen på Kildegårdsko-

len samt MED-udvalget på Kilde-

gårdskolen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Høring om omorganisering på Kildegårdskolen 

 
Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 25. august at udsende 
forslag om organisering på Kildegårdskolen i høring. 
 
Skolebestyrelsen på Kildegårdskolen har fremsendt et forslag til kommunalbesty-
relsen om omorganisering af skolens anvendelse af afdelinger og lokaler. Den sam-
lede henvendelse ses i vedhæftede bilag 1.  
Skolebestyrelsen foreslår at omorganisere skolen, så der etableres en afdeling til 
indskoling og mellemtrin på afdeling Vest og en udskolingsafdeling på afdeling 
Øst.  
 
Beslutningen om den nuværende organisering af Kildegårdskolen blev truffet i 
2010 i forbindelse beslutning om ændrede skoledistrikter i Herlev Kommune. Her 
blev det besluttet, at den tidligere Hammergårdskolen fra 1. august 2011 skulle 
ophøre som selvstændig skole, og at Hammergårdskolens distrikt skulle tilføres 
uændret til Hjortespring Skole. Det blev endvidere besluttet, at elever fra børneha-
veklasse til 6. klasse skulle fortsætte på to lokaliteter, så der fortsat blev tilbudt 
undervisning til både indskoling og mellemtrin på begge lokaliteter.  
 
Forvaltningen har gennemgået skolebestyrelsens forslag, som kan ses i vedhæftede 
bilag 2.  
 
Forvaltningen er i dialog med Kildegårdskolens ledelse og skolebestyrelsen i for-
hold til etablering af en inddragelsesproces, hvor det sikres, at alle forældre får 
mulighed for at bidrage til skolebestyrelsens høringssvar. Eleverne inddrages i 
høringsprocessen.  
 
Forslaget til omorganisering skulle have været udsendt til høring den 27. august 
2020. Grundet travlhed er materialet beklageligvis ikke udsendt til tiden.  
 
Tidsplanen for den videre proces er som følger:  

26. oktober 2020 Frist for indsendelse af høringssvar. 

24. november 2020 Forslag til omorganisering behandles i Børne- og Uddannelses-
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udvalget. 

2. december 2020 Forslag til omorganisering behandles i Økonomi- og Planlæg-
ningsudvalget. 

9. december 2020 Forslag til omorganisering behandles i Kommunalbestyrelsen. 

 

 

Høringssvar indsendes til Center for Dagtilbud- og Skole, 

kurt.buch.jensen@herlev.dk senest den 26. oktober 2020. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Camilla Ottsen  

Centerchef 

 

 

 

 

Vedlagt:  

1. Henvendelse fra Kildegårdskolens bestyrelse om omorganisering af skolens 
anvendelse af afdelinger og lokaler 

2. Omorganisering på Kildegårdsskolen (Notat fra forvaltningen) 
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