
Høringssvar fra skolebestyrelse, elever og medarbejdere 

Lena Viftrup (Skoleleder - Kildegårdskolen) til Pædagog ( Medarbejdere) , Lærer ( Medarbejdere) , 
Administrationen ( Medarbejdere) , Alle Forældre på Kildegårdskolen (Alle forældre) ( Forældre) 
17. nov. 2020 

 

Kære Forældre 

Vi har nu været igennem en længere høringsproces om at omorganisere Kildegårdskolen. Vi 

har gjort det muligt for alle forældre at sætte sig ind i udviklingsmulighederne ved en 

omorganisering, og via en spørgeskemaundersøgelse åbnet op for at I kunne give jeres 

mening til kende. Det har 44% af jer valgt at gøre og resultatet er med i forældrenes 

høringssvar til politikerne om Kildegårdsskolens omorganisering, hvor også personalet, 

eleverne og Gl. Hjortespring Skole har afgivet høringssvar. 

I bestyrelsen ser vi denne omorganisering som en meget stor udviklingsmulighed for 

Kildegårdskolen, og håber fortsat at vi efter denne lange proces, som desværre også blev 

ramt af Corona konsekvenserne, kan få lov til at komme i gang med det arbejde, der ligger ved 

en omorganisering. Hvis vi får muligheden for omorganisering, er det vores intension og plan, 

som også tidligere skrevet, at alle de udvalg som har bidraget med super gode idéer til 

omorganisering fortsat kan bidrage og tage ansvar for, at vi lykkes med at udvikle skolen. 

Andre forældre vil naturligvis også være velkomne, ligesom eleverne og personalet også får 

ansvar og indflydelse på hvad der er bedst for deres hverdag og udvikling. Det kan naturligvis 

også falde anderledes ud, ikke får lov til omorganiseringen og dermed skal udvikle skolen via 

andre veje. Det får vi forhåbentlig en afklaring på i løbet af de næste par måneder og regner 

med at få et svar lige omkring årsskiftet. Indtil er vi afventende, og gør ikke yderligere. 

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til Skolebestyrelsen er i som altid velkomne til at ringe 

eller skrive. 

VEDHÆFT HØRINGSSVARENE I PDF. 

Vh Skolebestyrelsen. 

Bilag: 
Høringssvar - LMU.pdf 

Høringssvar - eleverne.pdf 

Høringssvar - skolebestyrelsen.pdf 

 
Bilag findes under ”Høringsmateriale” på skolens hjemmeside: 
https://kildegaardskolen.aula.dk/hoeringsmateriale 
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