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I forbindelse med den gennemførte høring vedrørende Kommunalbestyrelsens forslag om ændret
skolestruktur i Dragør Kommune er der indkommet i alt 19 høringssvar. Nedenstående skema er en
oversigt over de indkomne svar.
Dette notat er en sammenfatning af de indkomne svar. Dog er de private personers svar ikke taget
med i opsummeringen, men er vedlagt de samlede høringssvar.

Høringsparter + privatpersoner

Indkomne høringssvar

Skolen ved Vierdiget






Skolebestyrelsen
MED-Udvalget
Pædagogisk Råd
Elevrådet

St. Magleby Skole






Skolebestyrelsen
MED-Udvalget
Pædagogisk Råd
Elevrådet

Dragør Skole






Skolebestyrelsen
MED-Udvalget
Pædagogisk Råd
Elevrådet

Nordstrandskolen




Skolebestyrelsen
MED-Udvalget

Fællesorganer





Fælles Skoleråd
Centrale MED-udvalg på skoleområdet
Skoleledergruppen

Privatpersoner




Birgitte Nielsen
Axel Bendtsen

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid

Side nr. 2

Noter vedrørende:

Dato : 06. januar 2011
Navn :
Mette Baltzer Hansen
Filnavn :

Høringssvar vedrørende skolestrukturændringer

C:\Formpipe_AcadreMM_PDF_Work\F
iles_126_148312\14293E4.DOCX

Nedenstående skemaer indeholder en kort opsummering af de indkomne høringssvar.
Opsummeringerne er foretaget inden for følgende grupper:






Skolebestyrelser (4 høringssvar)
MED-udvalg (4 høringssvar)
Pædagogisk Råd (3 høringssvar)
Elevråd (3 høringssvar)
Fællesorganer

Skolebestyrelser
Skolestruktur

To skolebestyrelser er positive overfor fusionen under forudsætning af, at
præmisserne i høringsmaterialet opfyldes.
En skolebestyrelse tager ikke stilling, da de ikke mener det er afklaret,
hvorvidt det er en skolestruktur med 2,3 eller 4 skoler, der skaber et godt
uddannelses- og læringsmiljø.
En skolebestyrelse giver udtryk for, at de foretrækker den nuværende
struktur med 4 skoler.

Deltagelse

Alle skolebestyrelserne er positive overfor aktivt at deltage i det
fremadrettede arbejde i styregruppen og undervejs i hele processen.

Læringsmiljøer

Alle fire skolebestyrelser er interesseret i, at der skabes gode og trygge
læringsmiljøer med tidssvarende faglokaler og faciliteter, IT og motiverede
medarbejdere.
Flere af bestyrelserne er bekymret for, om løfterne i høringsmaterialet kan
indfries. Hvis de ikke kan, menes forudsætningerne for den nye skolestruktur
faldet, hvorfor den ikke kan realiseres.
En bestyrelse påpeger, at det er vigtigt at undersøge, hvad der kræves for at
skabe et godt uddannelses- og læringsmiljø, før arbejdet kan igangsættes.

Proces

Skolebestyrelserne efterlyser en kort og klar udmelding fra
Kommunalbestyrelsen, så de berørte parter ved, hvad de fremadrettet skal
arbejde hen imod. Som en af skolebestyrelserne skriver, så er det vigtigt at
processen medfører så lidt utryghed som muligt for alle parter, og at der i
processen tages mest muligt hensyn til børnene.
En skolebestyrelse påpeger, at det er vigtigt, at have fokus på, at
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strukturændringen principielt er en nedlæggelse af de nuværende fire skoler
og etablering af to nye, hvor der skal skabes nye traditioner, kulturbaggrund
mv.
Flere af skolebestyrelserne påpeger at det er vigtigt med tid til en lang og
grundig proces og at arbejdsgrupperne får tid til at lave et kvalificeret
arbejde.
En skolebestyrelse påpeger, at det er vigtigt i hele forløbet at have fokus på
det endelige mål; nemlig at skabe det mest optimale læringsmiljø.
En skolebestyrelse påpeger, at det er vigtigt, at der bliver tale om et synkront
forløb for de to skoler.
Økonomi

Skolebestyrelserne er bekymret for, om salg af Skolen ved Vierdiget og
Dragør Skole skaber de nødvendige ressourcer til at indfri løfterne i
høringsmaterialet. Flere ønsker udarbejdelse af et detaljeret budget for
fusionerne.
En skolebestyrelse påpeger dog, at fusionerne principielt er en god ide, hvis
følgende opfyldes, da skolernes budgetter i dag er så små, at der ikke inden
for de nuværende ressourcer kan opretholdes et skolevæsen i udvikling.
 Sikres overskuelige skolemiljøer for faserne
 Der bevilges ressourcer til flere lærertimer
 Modernisering af læringsmiljøer
 Moderne undervisningsmidler som IT mv.
En anden skolebestyrelse opsætter nedenstående forudsætninger for at se
positivt på en fusion.
 at der gives kommunal garanti for, at skolerne i Dragør ikke bliver
påført yderligere besparelser
 at en tilsigtet ressourceudnyttelse ikke vil gøre de to nye skoler til
besparelsesobjekter
Desuden ønsker de, at de besparelser, der er blevet påført skoleområdet i de
seneste år, føres tilbage til området.
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MED-Udvalg
Skolestruktur

Deltagelse
Læringsmiljøer

To af MED-udvalgene er enige i, at større skoleenheder i en eller anden form
kan åbne mulighed for større pædagogiske og faglige fællesskaber. En ny
skolestruktur vil være spændende at arbejde videre med under forudsætning
af, at der sikres overskuelige skolemiljøer, modernisering af læringsmiljøer
samt moderne undervisningsmidler.
To MED-udvalg kan ikke støtte strukturforslaget.
Alle 4 MED-udvalg er positive overfor at blive inddraget i en videre proces.
Flere af MED-udvalgene påpeger
 at de ikke mener, at der er evidens for at store skoler højner
fagligheden.
 at det er vigtigt, at der tænkes i at skabe trygge miljøer for børnene,
så den nuværende tryghed på de små skoler i dag overføres til de
store skoler.
 at de ikke ønsker højere klassekvotienter, end der er i dag.
Et MED-udvalg påpeger vigtigheden af, at der etableres nok faglokaler.

Proces

Et MED-udvalg efterlyser en klar udmelding fra Kommunalbestyrelsen, så
alle parter ved, hvad der arbejdes hen imod.
Flere af MED-udvalgene påpeger
 at det er vigtigt, at der er fokus på integration af lærerkollegierne. Et
Med-udvalg foreslår at der søges ekstern konsulentbistand til denne
proces.
 at der skabes en ny ledelsesstruktur

Økonomi

Et MED-udvalg giver udtryk for, at de er bekymret for, om en kapitalisering
af Skolen ved Vierdiget og Dragør Skole rækker til en ordentlig udbygning
og modernisering, og at de nye skoler derfor bliver ringere stillet end de
eksisterende.
Et MED-udvalg giver udtryk for, at de ønsker at se beregninger for, hvordan
en stor skole kan frigive midler, og at det er vigtigt, at alle omkostninger ved
en strukturændring er kendt inden der træffes beslutning.
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Pædagogisk Råd (PR) Svar fra PR fra Skolen ved Vierdiget, PR fra St. Magleby og PR fra Dragør Skole
Skolestruktur

Deltagelse
Læringsmiljøer

Et PR kan ikke støtte skolestrukturforslaget
To PR har svært ved at se fordelene ved skolestrukturforslaget. Et af disse
advarer mod at afskaffe noget, der allerede virker.
Alle tre PR vil gerne inddrages i det fremadrettede arbejde, hvis der bliver
truffet beslutning om en ny skolestruktur.
Et eller flere PR fremkommer med følgende bekymringer og betragtninger i
forhold til læringsmiljø:
 at det nære bånd mellem lærer og elever mindskes på en stor skole
 at de svage elever tabes, da det kan være svært at tilgodese deres
behov for tryghed og nærvær på en stor skole.
 at der er nok udearealer i tilknytning til de nye skoler.
 at inklusionssuccesen forringes ved etablering af højere
klassekvotienter og flere spor på den enkelte skole
 at elevernes skoleskift bliver begrænset til to skoler.
 at grænsesøgende elever på større skoler har større mulighed for at
finde ligesindede.
To PR påpeger, at det er vigtigt, at der etableres faglokaler og faciliteter i
relation til det øgede antal elever på en stor skole.
Et PR påpeger, at et forøget antal klasser i et faglokale i løbet af et år slider
mere på tingene.

Proces

Et PR påpeger, at det bør sikres, at den nye skolestruktur giver attraktive
arbejdspladser, som også i fremtiden kan tiltrække kvalificerede
medarbejdere.
Alle PR påpeger vigtigheden af, at en integration af lærerkollegierne sker i
en ordentlig proces. Et af PR anbefaler, at kommunen køber ekstern
konsulentbistand til denne del af processen.
To PR påpeger vigtigheden af, at der bliver udarbejdet nye regler,
værdigrundlag og fælles regler på de nye skoler. Begge påpeger vigtigheden
af at sikre, at der bliver tale om én ny skole, og ikke en skole med ”dem” og
”os”.

Økonomi

To PR anbefaler, at der gives nye navne til de skoler.
Et PR frygter, at forslaget er udtryk for en besparelse, og at det er motivet for
strukturforslaget frem for de pædagogiske og faglige overvejelser.
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Et PR er bekymret for, om den økonomiske ramme er tilstrækkelig til at
bære en fusion og om præmisserne for fusionen kan overholdes.

Elevråd
Svar fra Elevrådet fra Skolen ved Vierdiget, Elevrådet fra St. Magleby og Elevrådet fra Dragør Skole

Skolestruktur

Læringsmiljøer

Økonomi

To elevråd ønsker deres skoler bevaret
Et elevråd påpeger, at det bliver svært at finde plads til alle elever på en ny
skole
Et af elevrådene opstiller nedenstående betingelser for en succesfuld sammen lægning:
o Der skal være max. 25 elever i hver klasse
o Der skal være ordentlige lokaler til alle
o Der skal fortsat være 8 spor
o Der skal fortsat være lejrskoler
o Vi vil beholde vores lærere
o Vores skole skal ikke nedlægges, før den nye står klar.
Et elevråd påpeger, at en stor skole med megen støj vil gøre det svært at
koncentrere sig for de svageste børn.
Et elevråd påpeger, at de ikke mener en strukturændring er for deres skyld,
men at politikerne ønsker en ny skolestruktur, fordi de vil spare penge på
skoleområdet.
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Fælles organer Svar fra Fælles Skoleråd, Central MED, Skolelederkredsen.
Skolestruktur

Alle tre organer påpeger, at det væsentligste kriterium for at gennemføre en
ny skolestruktur må være, at den som et minimum kan medvirke til at
fastholde det nuværende kvalitetsniveau og helst medvirke til at styrke det
samlede undervisningstilbud.

Læringsmiljøer

Alle tre organer påpeger, at etablering af større skoleenheder kan sikre bedre
pædagogiske rammer for undervisningen, hvis der i forbindelse med om- og
udbygninger af de nye skolekomplekser gives økonomisk mulighed for at
forme de fysiske rammer i forhold til moderne pædagogiske og didaktiske
principper. Fælles Skoleråd og Skolelederkredsen føler sig dog ikke
overbevist om, at store skoler automatisk medfører en højere faglighed og ser
med bekymring på, at de små overskuelige skoler, hvor eleverne og lærere
kender hinanden, nu fremover skal erstattes af store skolemiljøer.
Alle tre organer påpeger at;
 det er vigtigt at sikre eleverne og lærere et godt arbejdsmiljø i de nye
skoler
 det er vigtigt at ”sikre den lille skole i den store”
 der sikres medinddragelse af alle relevante parter
Central MED og Skolelederkredsen påpeger, at de fusionerede ledelser og
lærerkollegier samarbejder om at nedbryde de eksisterende kulturer og i
fællesskab skaber en ny skolekultur.

Proces

Fælles Skoleråd påpeger, at der skal afsættes ressourcer til et generelt
kompetenceløft blandt lærerne i forhold til specialelever og til at udvikle
lokale kompetencecentre inden for specialområdet på den enkelte skole.
Fælles skoleråd opfordrer til en hurtig afklaring af de økonomiske
forudsætninger på indtægtssiden for realisering af det fremsatte
strukturforslag.
Alle tre organer påpeger, at det er vigtigt, at der sikres medinddragelse af alle
relevante parter.

Økonomi

Fælles Skoleråd påpeger, at der udarbejdes en detaljeret tids- og procesplan
for gennemførelsen af skolestrukturprojektet
Fælles Skoleråd påpeger, at forudsætningen for en strukturændring må være,
at man fremadrettet ønsker at anvende de økonomiske ressourcer bedre og
sikre større kvalitet i Dragør Skolevæsen. Ligeledes påpeger det, at det er
vigtigt, at der under processen med at gennemføre den nye skolestruktur ikke
vil ske løbende besparelser på skolernes drift.

