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Kære forældre og elever.
På baggrund af alles bidrag, opvejningen af fordele og bekymringer, valgte
skolebestyrelsen enstemmigt og ved håndsoprækning til skolebestyrelsesmødet i
tirsdags at gå videre med en omorganisering. Vi vil derfor gøre hvad vi kan, for at vi på
skolen fra 1. august 2020 må anvende Vest-afdelingen til indskoling og mellemtrin og
Øst-afdelingen til udskoling. Det kræver en indstilling til Kommunalbestyrelsen i Herlev,
som vi nu har udarbejdet og sendt videre til forvaltningen. Vi afventer nu svar om den
fremadrettede proces

Baggrund:
Det har summet ekstra af liv i alle kroge af Kildegårdskolen den sidste halvanden måned. Vi
har talt sammen og sammen udfoldet perspektiverne ved at bruge Kildegårdskolens afdelinger
på en anden måde. Der var lidt over 30 forældre, som efter vores store forældremøde d. 22.
januar nedsatte sig i 8 udvalg. Disse udvalg præsenterede i tirsdags deres konklusioner for
hinanden og skolebestyrelsen, og der var virkelig mange rigtig gode, velovervejede og
gennemarbejdede bidrag samt konkrete forslag til en god overgang. Vi medtager alle bidrag i
den kommende proces og er opmærksomme på de bekymringer, som også blev fremført.

Vi skylder disse forældre en særlig tak for deres store og gennemgribende arbejde. Fx havde
økonomiudvalget gennemvredet kommunens budget, skolens elevprognoser og lavet
økonomiske fremskrivninger. En gruppe havde udarbejdet fine grafiske illustrationer til et
forslag om p-pladser og kys-og-kør-baner på Vest. Og udvalget for børn med særlige hensyn
havde udarbejdet et konkret værktøj for, hvordan man kunne sikre en god overgang for disse
elever ved en omorganisering. Vi kan ikke gengive alle de gode input her - men blot sige, at
det var virkelig spændende at få lov til at høre alles meninger og indsigter.

De ansatte har bidraget til processen og har leveret et langt skriftligt bidrag, som mundtligt
blev fulgt op af en repræsentant fra medarbejderne. Elever var ligeledes repræsenteret via to
fra Rettighedsrådet, som igennem den seneste måned har været ude i alle klasser og spurgt
til, hvad eleverne glæder sig til, og hvad der kunne bekymre dem. Her var også mange gode
statements, pointer og gode forslag. Fx. kan man glæde sig til, at de store skal væk. Og at
der kommer flere klasser på årgangen og flere elever med samme alder. De kan både glæde
sig til flere venner i SFO'en men kan også være bekymrede for, hvor nemt det bliver at lære at
finde rundt på en ny matrikel.

Vi er meget bevidste om, at den kommende tid, hvor vi afventer afklaring, kan være
frustrerende. Vi håber, at vi ved fælles hjælp kan understøtte eleverne og hinanden i at gøre
det til en proces, hvor vi er konstruktive og i god dialog.

Vi vil løbende orientere, når vi får nyt fra enten forvaltningen eller kommunalbestyrelsen.
Desuden tilrettelægger vi processen, således at dem, som enten vil fortsætte arbejdet i
udvalgene (her har der allerede været gode tilsagn), og dem som nu gerne vil bidrage har
mulighed for det.

Har I yderligere spørgsmål eller andre bidrag, er I velkomne til at kontakte enten
skolebestyrelsen eller skolens ledelse.

Venlig hilsen skolebestyrelsen

