Dragør den 11. maj 2016
Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Dragør Skole vedr. Styrelsesvedtægt på skoleområdet
Skolebestyrelsen tilslutter sig, at der er behov for en opdatering af styrelsesvedtægten. Vi mener dog, at
det ville være hensigtsmæssigt, hvis der samtidig blev foretaget en ordentlig gennemarbejdning af
Styrelsesvedtægten, idet den på nuværende tidspunkt fremstår rodet, uklar og med et stort antal mindre
fejl.
Derudover har vi følgende kommentarer til Styrelsesvedtægten.
Ifølge §5 (side 6) skal referat over bestyrelsens beslutninger offentliggøres på skolernes hjemmeside. Der
bør gøres klart, at det udelukkende er på den relevante skoles hjemmeside, ikke på begge skolernes
hjemmesider.
I §6 Vederlag (side 6) vil der ikke fremadrettet blive udbetalt diæter. Det er ved at være længe siden, og
ordet bør derfor udgå.
§10 kunne det overvejes, om der som en del af den almene dannelsesproces skal være elevråd for 0.-3.
klasse.
En høringsfrist på 14 dage (§14, stk 2) er for kort tid, når sager/udtalelser som udgangspunkt skal behandles
på et skolebestyrelsesmøde. Det samme gælder ved andre forhold, hvor Kommunalbestyrelsen ønsker at
kende skolebestyrelsens holdning.
I afsnit 4 beskrives skolens organisering. Her mener skolebestyrelsen, at der i afsnit 4.2 (side 14) skal
tilføjes, at ”Skolelederen skal sikre”:




Skoleleder ansætter og afskediger skolens øvrige personale
Skoleleder kan indgå aftaler om lokale tillæg og arbejdstid indenfor skolens budget
Skolelederen afgiver indstilling om ændringer til kommende års budget til skolechefen

Det kunne desuden overvejes, om der i afsnit 4.1 skal indgå en beskrivelse af den enkelte mellemleders
opgaver.
I punkt 4.4 (side 16) bør det fastslås, at den understøttende undervisning kan varetages af lærere og
pædagoger samt andre ressourcepersoner. Derudover beskrives punkt 4.4, at Ungdomsskolen varetager en
del af den understøttende undervisning i udskolingen. Såfremt en del af den understøttende undervisning
på mellemtrinet skal varetages af medarbejdere fra Fritidsklubben, bør dette indgå her.
Punkt 4.6 Obligatoriske emner (side 17) skal disse koordineres af klasselæreren. Klasselærerrollen er på
nuværende tidspunkt overtaget af kontaktlærer.
Afsnit 6 om Skolefritidsordninger giver et uklart billede af organisationen i SFO. Det vil gavne forståelsen,
hvis afdelingslederen med særligt ansvar for SFO (tekst side 20) omtales om pædagogisk afdelingsleder for
indskolingen (tilsvarende side 14).
Det ville være hensigtsmæssigt at få præciseret skolebestyrelsens tilsynsopgave med SFO (afsnit 6.1).

Hvis der kan etableres et forældreråd, bør det præciseres, hvem der kan beslutte det og hvilke opgaver,
dette kan varetage.
Der mangler en beskrivelse af den rolle om ledernes på de enkelte enheder i SFO’en har.
Det vil derfor være skolebestyrelsens anbefaling, at afsnittet om skolefritidsordninger omskrives, så fejl og
mangler udbedres og den fremstår mere læsevenlig.
Generelt bør der foretages en bedre korrektur, så fejl som ”en referat” (§5 linje 1) og lignende rettes.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Dragør Skole

