Aula besked til kontakt- og udvalgsforældre

Kildegårdskolen - en skole
Samtalen er startet fredag, 25. sep. 2020 12:26 af Ilse Borch (Skolesekretær - Kildegårdskolen)
Deltagere:Ilse Borch (Skolesekretær - Kildegårdskolen) og 145 andre
Ilse Borch (Skolesekretær - Kildegårdskolen)
fredag, 25. sep. 2020 12:26

Kære kontakt- og udvalgsforældre.
Vi tager kontakt direkte til jer kontaktforældre samt de af jer som valgte at deltage i omorganiseringens forskellige
udvalg i januar/februar i år inden skolebestyrelsen sendte indstillingen afsted til Herlev Kommunes politikere.
Grunden til at vi tager kontakt direkte til jer, er for at understøtte primært to ting:
1) Det er vigtigt for os, at alle forældre er klar over, at man i uge 41-43 har mulighed for at svare på et
spørgeskema, hvor man kan tilkendegive, hvorvidt man finder omorganiseringen rigtig eller ej for
Kildegårdskolens udvikling.
2) At vi med så mange tiltag som muligt (også i en Corona-tid), får givet forældrene de bedste forudsætninger
for at sætte sig ind i baggrunden for en omorganisering, inden alle skal tage stilling via spørgeskemaet.
Vi ved at I, som kontaktforældre – samt engagerede udvalgsforældre, har nemmere ved at komme helt ud til alle
forældre end blot os 7 forældre i skolebestyrelsen, og det giver derfor god mening, at vi giver jer et ekstra tilbud om at
sætte sig ind i baggrunden for omorganisering. Vi håber dermed også – uanset hvad jeres egen holdning er til
omorganiseringen - at I vil hjælpe os med at gøre jeres klasses forældre bevidste om spørgeskemaet og muligheden
for at indhente baggrundsviden.
Du kan derfor benytte dig af følgende tilbud og mulighed: Du kan læse om baggrunden for omorganiseringen
nedenforl, og du kan deltage til vores online session, hvor vi fra skolebestyrelsen både vil fortælle lidt om baggrunden
for omorganiseringen samt give rig mulighed for at stille spørgsmål til den omorganisering, som vi ønsker for
Kildegårdskolens udvikling.
Online session: Onsdag d. 30. september kl.19.00 TILMELDING NØDVENDIG: Skriv til ilse.borch@herlev.dk
-------------------------------Spørgeskema på vej til alle forældre på Kildegårdskolen
I uge 41-43 sender skolebestyrelsen en kort spørgeskemaundersøgelse ud til samtlige forældre med børn på
Kildegårdskolen. Den har til formål at måle tilslutningen til skolebestyrelsens indstilling til en omorganisering.
Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen vil uredigeret blive viderebragt til politikerne via skolebestyrelsens
høringssvar, og på den måde indgå i politikernes beslutningsproces vedrørende skolebestyrelsens indstilling om
omorganiseringen. Vi ved ikke, hvordan resultaterne vil indgå i politikernes beslutning.
Høj stemmeprocent og godt klædt på
Det er i alles interesse, at så mange forældre som muligt giver deres holdning til kende, og at man inden da har haft
mulighed for at indhente viden og perspektiver på omorganiseringen. Vi anvender derfor forskellige platforme til at
stille os til rådighed for at forældrene kan indhente baggrundsviden om omorganiseringen.
Der er indtil videre udsendt en Aula-besked til alle forældre om,
1) at man kan læse mere om den foreslåede omorganisering på skolens hjemmeside:
https://kildegaardskolen.aula.dk/omorganisering-kildegaardskolen-en-skole
2) at man kan kontakte skolens ledelse og bestyrelse (pr. mail eller telefon) og at man høre mere når vi d. 2.
okt. laver en livestreaming af vores arrangement ’Skolebestyrelsen – helt tæt på’

3) At vi stiller os selv til rådighed på forskellige virtuelle platforme, bl.a. som erstatning for at vi pt. ikke møder
hinanden på parkeringspladsen, i hallen eller på gangene ved klasserne.
Du må som kontaktforældre eller udvalgsforældre meget gerne understøtte vores arbejde med at nå så langt ud til
alle forældre som muligt ved bl.a. at henvise til disse kommunikationsmuligheder mv. Hvis du møder spørgsmål om
omorganiseringen eller den fremadrettede proces, som du ikke har tid, lyst eller viden til at svare på, er du også
velkommen til at henvise til ovenstående kommunikationsmuligheder.
Vi håber også, at du selv vil give din egen mening til kende, når spørgeskemaet kommer, og at du vil slå et slag for at
dine medforældre i klassen gør det samme.
Venlig hilsen skolebestyrelsen

