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Høringssvar  
På Kildegårdskolen går der 932 børn, og vi er 1362 forældre. Vi har været en 

Rettighedsskole siden 2016 og har stort fokus på at inddrage og give mulighed for 

at give sin mening til kende.  Med det privilegie, det er at have indflydelse, følger 

også en pligt. En pligt til at sætte sig ind i sagerne, en pligt til at være nysgerrig og 

forholde sig til forskellige sider af samme sag. En pligt til at tage et fælles ansvar 

og se ud over egne interesser.  

Den pligt har vi som skolebestyrelse taget til os. Vi har brugt over et år på at 

arbejde med ”Kildegårdskolen én skole”. Vi har udarbejdet processer for 

inddragelse af forældre, elever og ansatte. Vi har gennemgået Herlev Kommunens 

skolebudget og skolens økonomi. Vi har talt med fageksperter, ansatte og ledelse, 

vi har lyttet til nedsatte forældreudvalgs anbefalinger, lyttet til bekymrede 

forældre, sat os ind i, hvad der påvirker faglig udvikling og trivsel, og ikke mindst 

hvordan vi bedst skaber den trygge overgang ved en omorganisering. Med 

udgangspunkt heri mener vi fortsat efter dette år, at en omorganisering, der reelt 

gør Kildegårdskolen til én skole, er den rigtige udvikling for skolen, både fagligt, 

trivselsmæssigt og økonomisk.  
I denne høringsproces har vi gjort alt for at skolebestyrelsen levede op til de rammer, 
som politikerne i Herlev har sat for høringsprocessen. Alle forældre på skolen skulle have 
mulighed for at give sin mening til kende på en måde, der var målbar. I dialog med 
forvaltningen udarbejdede vi et spørgeskema til samtlige forældre. 

Skolebestyrelsen har lagt sig i selen for at koblingen mellem ret til indflydelse og 

pligt til at sætte sig ind i sagen via nysgerrig informationssøgen også gjaldt alle 

forældre. Høringsperioden over for forældrene blev således igangsat med et fokus 

på og eksplicit budskab om følgende ønsker:  
1. At så mange forældre som muligt giver deres mening til kende og svarer på 

spørgeskemaet 

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 den 

Da høringsperioden har været ramt af stigende Covid-19 tiltag, har vi forsøgt, med 

de midler vi havde til rådighed, at nå ud til så mange forældre som muligt. Vi har 

gjort følgende:  

 Løbende informeret på AULA; om høringsprocessen, henvisning til hvor 

materiale om høring mv. var tilgængelig, og kommet med opfordring til at 

besvare spørgeskema 

 Opdateret hjemmesiden med alt skriftligt materiale 
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 Stillet op til interview i Herlev Bladet 

 Haft virtuelt møde med kontaktforældrene (alle ca. 200 var inviteret, 7 deltog) 

 Givet forældrene mulighed for at høre bestyrelsens overvejelser om 

omorganisering ifm. en livestreaming, hvor alle kunne stille spørgsmål, og 

processen blev faciliteret af en udefrakommende journalist 

 Efterfølgende blev livestreamingen delt på AULA både i den oprindelige lange 

version og i en forkortet udgave. Link hertil blev også lagt ud på diverse 

kommunikationsplatforme herunder skolens Facebookside.  

 Sendt breve med børnene hjem til forældrene, med en opfordring til at give sin 

mening til kende og svare på spørgeskemaet  

 Sendt en appel ud til kontaktforældrene om at opfordre forældrene til at 

besvare spørgeskemaet.  

 Holdt bilaterale møder med de forældre, som har haft mange spørgsmål 

herunder forældre, som også har været meget aktive på Facebook og udtalt sig 

til Herlev Bladet.  

 Blandet os i debatten på de sociale medier om Kildegårdskolen, de steder vi blev 

opmærksomme på noget. 

 Stillet os til rådighed på alle platforme: Aula, telefon, mail, sociale medier, 

parkeringspladsen osv. og besvaret forældrehenvendelser, så hurtigt som vi 

kunne.  

At sende et spørgeskema ud til samtlige forældre har aldrig været prøvet før. 

Teknikken til at kunne udsende et spørgeskema ligger hos forvaltningen, og derfor 

har vi været nødt til at sende spørgeskemaet ud via e-Boks og med afsender fra 

Herlev Kommune. Det har været muligt at tilgå spørgeskemaet via både computer 

og smartphones, så længe browseradgang hos den enkelte var opdateret. Der har 

været ca. 10 henvendelser vedr. tekniske udfordringer. De er alle blevet hjulpet 

eller fået tilbud om hjælp via skolens ledelse. Spørgeskemaet var tilgængeligt for 

forældre i en periode på 3 uger.  

Spørgeskemaundersøgelse: 

Resultatet af spørgeskemaet er afbilledet i nedenstående oversigt:  
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I alt har 596 forældre besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til at 43,8 % af 

forældrene på Kildegårdskolen har svaret og givet deres mening til kende.  

Vi er i skolebestyrelsen naturligvis ærgerlige over, at der ikke er flere forældre, 

som har besvaret spørgeskemaet, hvilket vi ikke kender årsagerne til.  

Yderligere bemærkninger til vor indstilling 

Vi benytter lejligheden til at pointere en enkel detalje i vores indstilling: 

Skolebestyrelsen på Kildegårdskolen har IKKE til hensigt at danne rammer for 

høje klassekvotienter. Vi ønsker at følge de anvisninger, som kommunens 

politikere i en bred aftale har lagt ned over budgetmodellen ved klassekvotienter 

på 21+3, hvor de 3 flere elever i klassen er den afgørende faktor for, at der er 

økonomi til udvikling.  

Vi håber, at vi på baggrund af vores indstilling og høringssvar, kan få de politiske 

rammer til at lave en omorganisering af Kildegårdskolen i 2021, og samtidig give 

skolen de udviklingsmuligheder der ligger i sådan en omorganisering.  

Vi er overbeviste om, at det er den rette vej for Kildegårdskolen – især på 

baggrund af alle de snakke, pointer, gode spørgsmål og kritiske holdninger, som 

vi har lyttet til gennem det seneste lange stykke tid.  

 

Venlig hilsen  

Kildegårdskolens skolebestyrelse 
 
 
 
 


