Roskilde 7/4-2015
Høringssvar vedrørende fælles skoleledelse på Vor Frue Skole og Østervangsskolen.
Bestyrelsen på Østervangsskolen er meget forbeholdne overfor en fælles skoleledelse, da bestyrelsen er
stærkt bekymrede for, at sammenlægningen vil medføre, at der vil være færre ressourcer til ledelse af
Østervangsskolen og brug af Østervangsskolens lærer til undervisning på Vor Frue Skole.
Bestyrelsen er afvisende overfor målet om optimering af driftsøkonomien for Vor Frue Skole og muligheden
for at imødekomme kravet om fuld undervisningskompetence i alle fag på Vor Frue Skole. En sådan
optimering vil alt andet lige indebære en reducering af ressourcerne på Østervangsskolen.
Østervangsskolen kan ikke med det nuværende budget bære ekstraudgifter og ekstra tid på Vor Frue Skole.
Bestyrelsen mener derfor, at de to skolers økonomi skal holdes adskilt. Eksempelvis vil brug af
Østervangsskolens tysklærer ressourcer til undervisning af meget få børn på Vor Frue Skole medføre en
ekstra udgift for Østervangsskolen, som ikke modsvares af den model, som kommunen anvender ved
tildeling af ressourcer ud fra antallet af børn. Bestyrelsen vil gerne understrege, at det vil være fuldstændigt
urimeligt for ledelsen, lærer og elever på Østervangsskolen, hvis Østervangsskolen skal være med til at
finansiere driften af Vor Frue Skole.
Derudover har konstitueringen af Østervangsskolens skoleleder på Vor Frue Skole allerede medført, at
afdelingslederen på Østervangsskolen har fået flere ledelsesopgaver og således må arbejde fuld tid som
leder. En fælles skoleleder på de to skoler indebærer, at der vil være behov for ekstra indsats fra skolernes
øvrige ledere og dermed en øget udgift for de undervisningstimer, som de normalt har varetaget. Det må
sikres, at der fortsat er ledelses-ressourcer og passende organisation til at varetage både de daglige
udfordringer på de 2 skoler, og på den overordnede ledelse af disse.

Såfremt det skal lykkes at lave, hvad der skal fremstå som et samlet skoletilbud på tværs af de 2 skoler,
uden at det bliver med udgangspunkt i mindste fællesnævner, må det sikres at der er tilstrækkeligt
økonomisk råderum til de nødvendige justeringer og tilpasninger for at de enkelte skoler. Et eksempel
på dette: Der er indkøbt iPads til alle elever på Østervangsskolen, og disse bliver en naturlig del at
elevernes arbejdsmetoder længe før 7 klasse. At noget tilsvarende, pga. manglende økonomisk
råderum, ikke er muligt på Vor Frue Skole, står i vejen for at nå målet om "Samlet tilbud".
Det er bestyrelsens klare vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis der fortsat opretholdes to
skolebestyrelser, da forældrerepræsentanterne fra de to skoler, vil have meget forskellige interesser og
problemstillinger. Forældrerepræsentanternes interesse i bestyrelsesarbejde hænger naturligt nok sammen
med det forhold, at de har børn på skolen. Det er vanskeligt at forestille sig samme motivation for
problemstillinger på en skole, hvor forældrene ikke har børn. Endvidere vil en samlet bestyrelse betyde
flere opgaver, hvilket vil medføre længere/ flere bestyrelsesmøder eller en mere overfladisk behandling af
problemstillinger på de enkelte skoler, og det vil være vanskeligt at få forældre til at deltage i
bestyrelsesarbejdet. Der er allerede i dag et samarbejde mellem de to skolers bestyrelser, bl.a. for at
arbejde for en endnu bedre og naturlig overgang fra Vor Frue Skole til Østervangsskolen og at de to skoler
ses som et samlet skoletilbud. Dette samarbejde vil kunne videreudvikles med flere fælles
bestyrelsesmøder, hvis der etableres fælles ledelse af de to skoler.
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