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24. jan. 2020 Redigeret

Kære forældre
Vi inviterede i onsdags samtlige forældre med børn på Kildegårdskolen til et stormøde hvor
der var mulighed for at høre vores begrundelser for at lave om på Kildegårdskolens
anvendelse af deres bygninger. Ca. 300 forældre deltog og lyttede til vores præsentation af
baggrunden for omstruktureringen, og der var samtidig god mulighed for både at stille
spørgsmål til vores måde at arbejde på og til processen fremadrettet, som vi forsøgte at svare
på, så godt vi kunne.
Det er vigtigt, at de forældre som ikke deltog til mødet også har mulighed for at sætte sig ind i
baggrund og proces. Derfor er bestyrelsens præsentation vedhæftet.
Når vi i bestyrelsen arbejder med noget, som har markant indflydelse på hverdagen, arbejder
vi altid inddragende. Det gør vi også denne gang, og vi har lagt en plan for, hvordan alle
forældre efter stormødet kan få indflydelse og blive hørt. Alle meninger, holdninger, gode idéer
og bidrag er velkomne.
Vil du gøre din mening gældende:
I forbindelse med stormødet blev der nedsat forskellige forældreudvalg, der i den kommende
periode skal undersøge muligheder og faldgruber ift. en omstrukturering. Udvalgene giver
deres input til bestyrelsen både skriftligt og mundligt.
Indtil videre er der 27 forældre, som har meldt sig til et af følgende udvalg:
1) Den gode overgang 2) Sikker skolevej 3) Udskolingsmiljø, idrætsklasse og tiende klasse 4)
Indskolingsmiljø 5)Børn der skal tages ekstra hensyn til 6) Mellemtrin- ude/inde samt 7)
Økonomiudvalg
Se også den vedhæftede oversigt med udvalgsnavne samt deltagende forældre. Har du lyst til
at deltage i et udvalg, er du velkommen til at kontakte skolen.
Hvis du gerne vil bidrage med noget andet, end det som udvalgene arbejder med, er du
velkommen til at oprette et nyt udvalg. Vi lytter til alles bidrag, også dem der kvalificerer

begrundelserne for bestyrelsens arbejde med en omstrukturering. Det er væsentligt, at
bidragene foregår via udvalg, således vi sikrer, at alles input medtages i det videre forløb og
de beslutninger, der fremadrettet skal tages.
Alle udvalg sender deres input til bestyrelsen senest d. 18. februar, og alle tovholdere bliver
inviteret med til bestyrelsesmødet d. 25. februar, hvor bidragene fremlægges og danner
grundlag for bestyrelsens videre arbejde.
Skulle man have yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Skolebestyrelsesmedlem Henrik Falkeborg på heintze@hotmail.com eller
Skolebestyrelsesformand Mia Hvilshøj Dal på miahvilshojdal@gmail.com
På skolen går elevernes rettighedsråd og de forskellige elevråd i gang med at undersøge
muligheder og faldgruber på omstruktureringen og deres input tages også med til
bestyrelsesmødet.
Alle medarbejdere er i gang med samme opgave, så derfor vil der være en god mængde af
input både fra forældre, ansatte og eleverne.
Vil du på rundvisning?: Det er ikke sikkert, at alle I forældre kender matriklerne lige godt, så
skolen har tilbudt at lave nogle rundvisninger for interessede. Det giver mulighed for selv at
danne sig et indtryk af lokalerne, så vi håber at I vil benytte jer af det.
Rundvisningerne foregår som følger:
Vest: Onsdag d. 29. jan kl. 8.00
Torsdag d. 30 januar kl. 16.00 og 16.30
Øst: Torsdag d. 30. januar kl. 16.30
Vi har vedhæftet kort over matriklerne, hvis man hellere vil skaffe sig et overblik på den måde.

Dette berører hverdagen hos os alle, og vi har brug for hinanden i et konstruktivt med- og
modspil i disse drøftelser.

Venlig hilsen Skolebestyrelsen
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