
Velkommen til det store forældremøde 2020  
Om Kildegårdskolens fremtidig organisering – én skole 

Bestyrelsen 



Kildegårdskolen – én skole med tre matrikler 
Kildegård, kildegård her står vi sammen 
for, her er en for alle og alle for en… 

Mødets indhold:  
• 15 min. Præsentation af bestyrelse og ledelse 
• 45 min. Oplæg ved bestyrelsesformand 
• 45 min. Spørgsmål og svar 
• 15 min Vi igangsætter den inddragende proces 
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Bestyrelsen har med opbakning fra lederne 
besluttet at lave en omorganisering  

Tre spørgsmål vi er blevet mødt med:  
1) Kan bestyrelsen træffe sådan en beslutning uden at lytte til forældrene? 
2) Kan bestyrelsen omgøre sin beslutning?  
3) Kunne bestyrelsen have lavet en bedre proces?  
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Tre spørgsmål vi er blevet mødt med:  
 
1) Kan bestyrelsen træffe sådan en beslutning uden at lytte til forældrene? 
I bestyrelsen træffer vi mange vigtige beslutninger til gavn for hele skolen, og 
vi gør det med stor respekt for, at vi repræsenterer jer. Vi har inddraget og 
lyttet til forældre i mange beslutninger, og vi gør det også denne gang.  

2) Kan bestyrelsen omgøre sin beslutning? 
 Der kan altså godt komme gode og konstruktive bidrag fra forældre, lærer eller 
elever, som gør at vi alle må tage et fælles ansvar -også os i bestyrelsen- og enten 
justere eller lave denne beslutning om!  

3) Kunne bestyrelsen have lavet en bedre proces? 
Vi har lagt en proces vi mener er mest fair overfor alle skolens forældre, ansatte og 
elever. Vi kan altid gøre det bedre.   
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”Bestyrelsen kan til enhver tid træffe en sådan beslutning – men 
det har nok ikke været tydeligt, at den naturligvis efterfølgende 
bliver indstillet til politisk behandling.” 
Centerchef Camilla Ottesen 
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“Efter at have læst det indlæg, en af forældrene har lagt på Facebook efter deres 
foretræde i BDU den 21. Januar 2020, må jeg konstatere, at den konklusion der 
drages i dette indlæg, ikke er overensstemmelse med min opfattelse af, hvilke 
tilkendegivelser der kom fra min side på mødet 
  
Tværtimod blev der fra min og socialdemokratiets side sendt et klart signal til de 
fremmødte forældre om, at skolebestyrelsen har  været i sin fulde ret til, at 
gennemføre den proces der i dag er endt op med det stormøde der afholdes i 
dag. 
  
Forældrene fik på mødet at vide, at denne proces havde jeg valgt skulle foregå 
uden utidig politisk indblanding – og at jeg inden processen blev startet op – 
havde oplyst skolebestyrelsen om – at hvis skolebestyrelsen kunne få 
forældreopbakning til deres beslutning om at gennemføre en omstrukturering – 
så vil det kræve en efterfølgende  politisk behandling. 
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Og det er min konklusion at det ikke er denne tilkendegivelse den 
pågældende forældre har givet udtryk for i den omtalte lukkede facebook-
gruppe. 
  
Det syntes jeg selvfølgelig er ærgerligt – da den drøftelse I skal have på 
stormødet burde tage sit udspring på et ligeværdigt grundlag. 
  
Men da nej Facebookgruppen har valgt at gengive deres besøg hos 
politikerne i Børne- og Uddannelsesudvalget på en måde som jeg ikke kan 
genkende – skylder jeg også at give denne tilbagemelding til de forældre, 
der ikke nødvendigvis deler nej facebookgruppens holdninger. 
  
Det syntes jeg faktisk, at jeres hårdtarbejdende skolebestyrelse fortjener, da 
de på ingen måde har overskredet deres beføjelser i forhold til, hvortil 
processen er kommet til i dag. 
  
Og med denne tilkendegivelse fra min side håber jeg, at I får et godt og 
konstruktivt møde – hvor dialog og debat kan tage sit udgangspunkt i et 
korrekt og fuldt ud oplyst beslutningsgrundlag”.  
 
Formand for B&U i Herlev Peter Nielsen  
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Hvorfor vælger vi, at gå denne vej for Kildegårdskolen: 
  

 
 

 
 

• Vi tror på, at det er positivt med en tættere tilknytning mellem 
og på tværs af alle vores årgange 

• Flere muligheder for de ansatte at arbejde i årgangsteam, og 
bruge hinanden, hvor to matrikler ikke skaber distance i 
samarbejdet. Det gavner både undervisningen og fritidsdelen.  

• Et bedre samlet miljø ude og inde for eleverne i  
  1) indskoling, 2) mellemtrin og 3) udskoling 

• Det er nødvendigt, at vi skaber en stabil drift og sikrer økonomisk 
frirum til at kunne prioritere vores økonomi og have penge til 
udvikling, der hvor der er behov.  
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Hvorfor handler dette også om økonomi: 
• Herlev har fået en ny budgetmodel, som har to faldgruber:  
 1) Vi kompenseres ikke tilstrækkeligt ved to matrikler, når vi er 
 opdelt på den måde vi er. 
 2) Vores skole ligger ikke i et område med elevtilvækst, og vi 
 har derfor ikke mulighed for at fylde klasserne helt op eller 
 lave en  sammenlægning undervejs på tværs af matrikler.  

 
• Vi har gjort alt hvad vi kunne for at blive kompenseret– en i 

princippet fair budgetmodel. Vi vil være herre over vores egen 
økonomi.  
 

• Vi har allerede i løbet af de sidste tre år lavet store besparelser – vi 
har både sagt farvel til dygtige medarbejdere og ledere.  
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• Når vi samler Kildegårdskolens indskoling og mellemtrin 
på Vest: 

 Kommer der til at være:  
 Ca. 677 elever og 60 lærer samt 23 pædagogerne 

 
• Når vi samler Kildegårdskolen udskoling på Øst 

 Kommer der til at være:  
 Ca. 280 elever og 35 lærer 

 
• Klubben og ungecafén kan flyttes 

FAKTA:  
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Udskolingsmiljø på Øst 
  

• Der er stamklasser til alle 13 klasser i udskolingen og i alt 3 
grupperum 
 

• Det store fællesareal giver mulighed for café, madlavning og 
samling for alle i udskolingen 
 

• Der er mange muligheder for et særligt område for vores Stærke 
10’er 
 

• Et udemiljø, der kan indrettet til teenagere 
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Indskoling og mellemtrin på Vest 
  

• Det bliver mulighed for holddannelse og samarbejde på tværs af 
årgange og spor 
 

• Udearealerne vil rette sig mod 6 – 12 års alderen 
 

• 1. maj børn får en samlet start med egne lokaler 
 
• Mulighed for at klubben også ligger på skolen 
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Praktiske ændringer 
• Det vil fortsat være ‘trafik’ mellem matriklerne (mindskes).  

 
• Der er én kilometer mellem matriklerne og nogle børn vil få lidt 

længere til skole.  
 
• Der bliver længere for udskolingseleverne til Netto og Fakta (ikke 

en reel mulighed på Øst) 
 
OBS:  
• Vi vil fortsat have samarbejde mellem ‘de store’ og ‘de små’ 
• Trygge skolemiljøer som tilgodeser det nære i det store.  
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Det er vigtigt, at alle inddrages og har 
mulighed for at komme med gode bidrag:  
 
Vi er en rettighedsskolen og både forældre, 
ansatte og ikke mindst børnene får alle 
mulighed for at bidrage til hvad et godt 
miljø for indskoling, mellemtrin og 
udskoling. 
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Processen for hvordan man bliver hørt:  
 
• Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte udvalg, med tilhørende 

kommissorium og mulighed for at lave hensigtserklæringer 
 

• Vi inviterer tovholderne til et bestyrelsesmøde for at præsentere 
deres input  konklusioner  
 

• Vi hører både fra forældre, ansatte og elever 
 

• Bestyrelsen kan også inviteres ind i udvalgene 
 

• Vi vil grundlæggende gerne høre fra alle – skriftligt såvel som 
mundtligt! 
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 Navn på udvalg: Forslag til tovholder  

Det gode Indskolings miljø Sofie Svenstrup (0.A) 
Det gode Mellemtrins miljø 

Det gode Udskolingsmiljø Anne Kragelund (5. e)  
Udearealer ØST ? 
Udearealer Vest Jacob (2.f)  
Den gode overgang/flytningen Lisbeth Madsen (1.e, 3.d og 5.e) 

Den sikker skolevej ? 
Parkering og morgentrafikken ? 
Idrætsklassen og den stærke 10’er Line Poss (7. I) 

Børn der bør tages et ekstra hensyn til 

  
Mette Skatt Persson (4.a og 6.b) 

og Christine Frigg Josephsen (6.a og 

3. a) 
Andet udvalg?   
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I morgen torsdag er der rundvisning på de to 
matrikler for forældre:  
 
ØST   kl. 16.00 
VEST kl. 16.00 og 16.30 
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45 minutter til spørgsmål og svar  
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Hvis man vil bidrage, så går man ud i et udvalg 
 
Hvis der er behov for at få yderligere svar, stiller 
bestyrelsen og ledelsen sig til rådighed.  


