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Kære alle forældre med børn/barn på Kildegårdskolen 

Som vi skrev i aula- beskeden i fredags, vil alle forældre i uge 41-43 have mulighed for at 

besvare et spørgeskema, som har til formål at måle tilslutningen til skolens omorganisering. Vi 

lovede desuden, at alle skal have mulighed for at sætte sig ind i baggrunden for 

skolebestyrelsens indstilling om en omorganisering af skolen. Vi har to ønsker til den 

kommende periode: 

1. At så mange forældre som muligt giver deres mening til kende og svarer på 

skolebestyrelsens spørgeskemaundersøgelse (vi er ca. 1600). 

2. At alle forældre har mulighed for at sætte sig ind i baggrunden for omorganiseringen og 

oplever en tilgængelig og åben mulighed for at indhente viden om en omorganisering af 

Kildegårdskolen. 

Derfor har vi samlet det skriftlige materiale, så det er let tilgængeligt, og vi stiller os selv til 

rådighed via forskellige kommunikationskanaler – udelukkende virtuelt pga. Corona. Der vil 

derfor i løbet af denne og næste uge være mulighed for at sætte sig ind i baggrunden for 

omorganiseringen via følgende: 

• Adgang til skriftligt materiale via skolens hjemmeside: 

https://kildegaardskolen.aula.dk/omorganisering-kildegaardskolen-en-skole 

• Vi svarer gerne på spørgsmål mm. via bl.a. aula, mail eller andre online platforme (Du 

finder vores kontaktoplysninger også via hjemmesiden). 

• Vi stiller os til rådighed for kontakt- og udvalgsforældrene via en online session, hvor vi 

samtidig også vil understøtte arbejdet med at få så mange forældre som muligt til at 

besvare spørgeskemaet. (Kontaktforældrene vil høre nærmere) 

• Vi vil livestreame ’Bestyrelsen helt tæt på’ hvor alle forældre har mulighed for at stille 

spørgsmål til baggrunden for omorganiseringen samt eventuelle spørgsmål til processen 

for høringssvaret. Du er velkommen allerede nu til at stille dit spørgsmål til bestyrelsen fx 

via aula til enten skolens ledelse eller til Mia Hvilshøj Dal eller til Henrik Falkeborg, som er 

bestyrelsens tovholder på dette arrangement. 

https://kildegaardskolen.aula.dk/omorganisering-kildegaardskolen-en-skole


Vi hører meget gerne fra jer, skulle der være behov for yderligere information. 

Venlig hilsen Skolebestyrelsen. 

  

  

 


