
Besked på Skolens Facebook side – den 28.09.2020 
 
Kære forældre til børn på Kildegårdskolen 
 
Med fokus på at Kildegårdskolen er én skole og ved at råde over egne matrikler, ser vi i  
Skolebestyrelsen en bedre mulighed for at skabe de bedst mulige rammer til at sikre en 
velfungerende skole som tager ansvar for egen økonomi – også fremadrettet.  
 
Ved at samle indskoling og mellemtrin på Vest og udskolingen på Øst, vil vi give skolen de 
bedste forudsætninger for udvikling både fagligt, pædagogisk og socialt.  
 
I uge 41-43 har alle forældre mulighed for at give deres mening til kende om forslaget til 
omstruktureringen, ved at besvare skolebestyrelsens spørgeskema. Vi ønsker og håber at 
så mange som muligt giver deres mening til kende. Spørgeskemaet har til formål at måle 
tilslutningen til omorganisering af skolen, og resultaterne vil blive medtaget uredigeret i 
bestyrelsens høringssvar.  
 
Du har mulighed for at sætte dig grundigt ind i baggrunden for omorganiseringen, via 
følgende; 
 
• På skolens hjemmeside: https://kildegaardskolen.aula.dk/omorganisering-

kildegaardskolen-en-skole.  

• Vi stiller os til rådighed for spørgsmål mv. på aula, mail, telefon mv. (du finder vores 
kontaktoplysninger på hjemmesiden) 

• Onsdag d. 30. september kl. 19: Online session for kontakt- og udvalgsforældre, med 
formål at understøtte arbejdet med at få så mange som muligt til at give sin mening til 
kende i spørgeskemaet (husk tilmelding til sekretær Ilse.borch@herlev.dk). 

• Fredag d. 2. oktober kl. 16-17: Online session for ALLE forældre ”Bestyrelsen – helt 
tæt på”, hvor alle har mulighed for at stille spørgsmål (skriv gerne spørgsmål til 
bestyrelsen allerede nu). Invitation med link fremsendes i løbet af uge 40. 

 
I vedhæftede dokument finder du bestyrelsens argumenter for omstrukturering af skolen. 
 
NB: Del gerne dokumentet og denne besked til andre forældre på skolen (f.eks. klassens 
Facebook side). 
 
Med venlig hilsen 
Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen på Kildegårdskolen. 
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