
Kære forældre, elever og ansatte 

Sommerferien er lige om hjørnet, og selvom man nok hvert år synes, at ferien er tiltrængt, er den 

alligevel særlig kærkommen dette år. Corona pandemien og dens konsekvenser har fyldt det meste 

af foråret for os alle. Det er en meget stor lettelse, at vi kan se ind i et efterår, hvor smitterisikoen 

forhåbentligvis ikke længere giver så store forandringer i hverdagen.  

Vi forventer, at det giver både tid til og mulighed for at kaste os over og fortsætte skolens store 

ambition om at være én Kildegårdskole og anvende vores matrikler på en måde, der giver større 

undervisnings- og pædagogisk udbytte og samtidig gør optimalt brug af de ressourcer vi har til 

rådighed.  

Til skolebestyrelsesmødet i februar inviterede vi de forældre, ansatte og elever, som havde bidraget 

med indledende arbejde forud for den potentielle ændring af matrikelanvendelsen. Alle tanker, 

idéer og konkrete faglige undersøgelser og vurderinger kom i betragtning, før en enstemmig 

skolebestyrelse besluttede at fortsætte arbejdet med én Kildegårdskole, hvor indskoling og 

mellemtrin samles på vores Vest-afdeling og udskolingen får sin gang på vores Øst-afdeling. 

Skolebestyrelsen anmodede derefter kommunalbestyrelsen om ret til fremover frit at kunne 

disponere over egne matrikler.  

Denne anmodning har vi nu fået et foreløbigt svar på fra forvaltningen, for naturligvis har Corona 

også haft betydning for denne proces. Kommunalbestyrelsen vil først efter sommerferien forholde 

sig til vores anmodning, og vi kan forvente en endelig afklaring i begyndelsen af 2021. Brevet fra 

forvaltningen er vedhæftet.  

Men vi vil ikke bare sidde på hænderne indtil 2021; vi vil fortsætte arbejdet med omorganiseringen 

af Kildegårdskolen. Vi håber, at engagerede forældre, elever og ansatte vil være med i det videre 

arbejdet, så vi kan sikre en god overgang og forhåbentlig have 1. maj- børnene 2021 til at starte på 

sammen på vest d. 1. maj  og dernæst hen over sommeren flytte udskolingen til Øst-afdelingen og 

alle andre være klar til en hverdag på Vest.  

Vi tager efter sommerferien kontakt til de forældre, som allerede har deltaget i et udvalg, og 

planlægger det videre forløb. Har du lyst til også at bidrage, men sidder ikke i et af udvalgene i dag, 

er du meget velkommen til at skrive til formanden på aula.  

Med ønsket om en rigtig god og velfortjent sommerferie til jer alle.  

 

Mange sommerferiehilsner  

Pva. Skolebestyrelsen 

Mia Hvilshøj, formand 

 

 


