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Høringssvar vedr. fælles skoleledelse på Vor Frue Skole og
Østervangsskolen
Skrevet af Østervangsskolens lærerrepræsentanter i LMU i samarbejde med
Faglig Klub.
-

Lærerne på Østervangsskolen er bekymrede for, at ledelsestiden for de to
skoler løbende nedsættes. Vi vil gerne forsikres om, at ledelsestiden forbliver
uændret fremover og ikke bliver skåret langsomt ned, som en del af en
langsigtet spareplan.

-

Der er bekymring over for den forringede daglige kontakt med skolelederen,
da der jævnligt er nogle beslutninger, som kun skolelederen kan tage! Vi er
bekymrede for, at vores nye fælles skoleleder skal have fokus på to steder
frem for et. Vi er usikre på, hvornår og hvor meget vi kommer til at se vores
skoleleder i fremtiden.

-

Lærerne på Østervangsskolen synes, at det er en rigtig dårlig ide at have
fælles skolebestyrelse, da mange af de punkter der skal tages op i det regi,
ikke har relevans for begge parter. Mange af de spørgsmål som drøftes i
skolebestyrelsen handler om den enkelte skoles drift, og vil derfor medføre
spildtid, unødig frustration og interessekonflikter, hvis der er to
skolebestyrelser.

-

Lærerne er desuden bekymrede for, at det er en skjult sparerunde, hvor det er
Østervangsskolens lærere, der kommer til at ”stå for” optimeringen af
driftsøkonomien for Vor frue Skole (se Skole- Børneudvalget – pkt. 45 –
sagsfremstillingen).

-

Det er vigtigt, at Vor Frue Skole og Østervangsskolen fortsat har hver sin
økonomi. Østervangsskolens økonomi ser fornuftig ud i indeværende skoleår.
Vi kunne frygte at når ” driftsøkonomien for Vor Frue Skole kunne
optimeres”(citat fra pkt. 45 - sagsfremstillingen), er det fordi økonomien ikke er
sund. Vi forventer, at økonomien for Østervangsskolen forbliver selvstændig,

så optimeringen på Vor Frue Skole ikke medfører forringelser på
Østervangsskolen.
-

Østervangsskolens lærere er bekymrede for, at Skole- Børneudvalget skriver i
sagsfremstillingen at ”lærerkræfterne kan bruges på tværs af de to skoler”, for
”at imødekomme Folketingets krav om fuld undervisningskompetence i alle
fag senest i 2020”. Lærerne er bekymrede for, at de bliver sat til at arbejde
både på Vor Frue Skole og på Østervangsskolen. Lærerne frygter at skulle
forholde sig til to arbejdspladser. Det at have to arbejdspladser – to
lærerværelser, to kulturer, to teams, frygter Østervangsskolens lærere ikke
skaber et bedre læringsmiljø. Lærerne skal derfor enten arbejde på Vor Frue
eller på Østervangsskolen.

-

Sagsfremstillingen handler om, hvordan Vor Frue kan blive en bedre skole.
Lærerne på Østervangsskolen savner at høre om, hvordan Skole –
børneudvalget ser, at det bliver bedre for Østervangsskolen – både for den
enkelte lærer og for den enkelte elev.

Skrevet af lærerrepræsentanterne fra LMU – Østervangsskolen, samt rettet til og
godkendt af skolens lærere på Faglige Klub d. 24/3.
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