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Bilag 4 

Processen fremadrettet 

Processen vil fortsat blive gennemført med en medinddragende tilgang af elever, forældre, 

ansatte og forvaltning. 

Skolebestyrelsen har 2 underudvalg bestående af forældre, der har meldt sig i den 

foreløbige proces: Trafikforhold og Elever med særlige udfordringer. 

Der inviteres til alle udvalg, der har været nedsat i januar og februar til at fortsætte 

samarbejdet. 

Mål: At skabe tryghed for elever, ansatte og forældre med en tydelig handle- og tidsplan 

samt medinddragelse af samme, så det er tydeligt, hvad man har og kan få indflydelse på. 

 

Uge 10 - 26 

Kommunikation 

Der kommunikeres hver 2./3. uge til forældre om beslutninger og næste deletape via Aula. 

Dette gøres af skoleledelse og skolebestyrelse. 

Der kommunikeres til eleverne via rettighedsråd og elevråd om samme. 

Personalet opdateres gennem Aula og afdelingsmøder. 

 

Møder 

Ledelsen afholder møder med forvaltningen, hvor der afklares spørgsmål i forbindelse. med 

den praktiske udførsel. De første aftaler lægges i marts, så der er tid til undersøgelse af 

eventuelle spørgsmål. 

 

LMU drøfter og kvalificerer den samlede opgave 

 

Personalet mødes i afdelingsmøder, som holdes samlet, så der bliver lavet pædagogiske 

aftaler, som giver mening for begge matrikler. 

Der nedsættes relevante udvalg i henhold til dette med mulighed for dialog med forældre i 

tilsvarende udvalg. 

Kultur og traditioner gennemarbejdes, så der skabes et fælles 3. 



2 
 

Den endelige fordeling af årgange i klasseværelser besluttes og danner dermed grundlag for 

dialog om indretning af fælleslokaler. 

 

Eleverne inddrages via rettighedsrådet vedr. ideer, forslag og prioriteringer af kultur og 

traditioner. 

Der afklares praktiske forhold på, hvordan de forskellige traditioner skal løbe af stablen 

sammen med personalet. 

 

0. - 5. kl mødes på Vest, hvor der laves rundvisninger, så alle elever bliver trygge og kender 

forholdene. Både udemiljø, toiletforhold, garderober mm. 

Eleverne får mulighed for at komme med ideer til indretning / udnyttelse af faciliteterne ude 

og inde. 

Dette finder sted i april, maj og juni. 

6. - 10. kl mødes på Øst til rundvisning og ideudveksling af indretning ude og inde. 

 

Ungecafeen – der samtales med Ungdomsskolen om den bedst mulige placering 

 

Forældrene inddrages via de 2 forældreudvalg, som allerede består. De inviteres med 

omkring de relevante drøftelser: 

Trafikudvalget med til møde med forvaltningen om dette punkt. 

Udvalget omkring tryg børneovergang for børn med særlige behov mødes med tilsvarende 

pendant i personalet. Dette finder sted i marts. 

 

Uge 26 

Borde, stole, garderober ombyttes på de 2 matrikler 

 

Uge 27 - 31 

Efter aftale med Vej og Park opstregning af p- og trafikforhold på Kildegårdskolen Vest 

Lysforhold i tunnel rettes til. 
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Uge 32 

Klasseværelser og fællesrum indrettes af personalet. 

 

Uge 33 

Alle elever starter det nye skoleår på den relevante  skoleafdeling. 


