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Høringssvar v/LMU Vor Frue Skole
”Fællesskoleledelse på Vor Frue Skole og Østervangsskolen”
Personalet på Vor Frue skole udtrykker en dyb bekymring for Vor Frue Skoles
fremtidige eksistens og daglige ledelsesforhold, såfremt det besluttes at gennemføre
en fælles skoleledelse imellem Østervangsskolen og Vor Frue Skole.
Personalet oplever, at høringsmaterialets forslag, intentioner og perspektiver fremstår
meget unuancerede og uklare. Høringsmaterialets formuleringer giver behov for
yderligere afklaring for at kunne forholde sig mere nuanceret til høringsforslaget.
• LMU anbefaler to skolebestyrelser én på hver matrikel, da vi forudser, at der med én fælles
skolebestyrelse vil opstå interesse konflikter.
• På samme måde anbefaler vi to MED-udvalg, to TR funktioner, to AMR`er, to PLC`er mv.
• LMU ønsker, at Vor Frue Skole har sin egen daglige leder med fuld beslutningskompetence.
• LMU finder det vigtigt at bevare de tætte relationer imellem personale og ledelse, som er
unikt for Vor Frue Skole.
• LMU finder det vigtigt at fastholde de børn der er i skoledistriktet, for at fastholde skolens
rolle som kulturbærer i lokalsamfundet.
• LMU finder det vigtigt at fastholde lærernes/personalets høje faglige niveau, herunder
fortsat mulighed for efteruddannelse, f.eks. linjefag eller vejlederuddannelser.
Vor Frue Skoles personale forudser, at en fælles ledelse med Østervangsskolen vil
medføre en mærkbar ændring og forringelse af ledelsens tilstedeværelse og synlighed i
hverdagen på Vor Frue Skole i forhold til personalet, eleverne og forældrene, hvilket bl.a.
vil blive mærkbart ved daglige behov for ”her og nu” ledelsesbeslutninger og repræsentation.

Åbningstider
mandag, tirsdag og torsdag
8.00 – 14.30
onsdag 11.30-14.00
fredag 8.00 -13.00
Telefontider
mandag, tirsdag og torsdag
8.00 – 14.30
onsdag 11.30-14.00
fredag 8.00 -13.00

Det frygtes, at den nuværende ledelsesfleksibilitet og den hidtil eksisterende og
anerkendte ledelsessynlighed, som i høj grad præger kulturen på Vor Frue Skole, vil
forsvinde helt, såfremt den daglige skoleledelse for Vor Frue Skole lægges ind under
Østervangsskolens ledelse.

LMU’s bekymringer går desuden på:
•

•
•

•
•
•
•

•

At placering af en den fælles skoleleders daglige arbejdsplads vil være henlagt til
Østervangsskolen, og at det vil betyde, at skolelederen i dagligdagen vil være
”fysisk langt væk” fra behov og praksis på Vor Frue Skole.
At den fysiske afstand imellem skole og ledelse vil forhale beslutningsprocesser
samt medføre unødige kommunikationsbrister og - udfordringer.
At ”her og nu”-beslutninger kommer til at fremstå utroværdige, fordi de kan
hænde ikke at være i overensstemmelse med den overordnede ledelses. Det kan
være problematisk, at skolelederen er ”fysisk langt væk”.
At vores kultur på skolen og vores tætte relationer til vores elever vil forsvinde.
Hvad betyder det for fagligheden, hvis PLC er fælles for de to skoler, og hvordan
kan en vidensdeling foregå?
Hvad kommer det til at betyde, at vejlederfunktionerne kan bruges på tværs af de
to skoler?
Hvad betyder det at, lærerkræfterne vil kunne bruges på tværs af de to skoler? betyder det at lærerne/personalet på Vor Frue Skole ikke kan blive opkvalificeret
eller komme på efteruddannelse?
På SFO´en er vi bekymrede for konsekvensen af fælles skoleledelse. Vi frygter
for hvad det vil betyde for SFO leder stillingen. Det er afgørende for SFO`ens
kvalitet og for arbejdet med inklusion og helhedssyn, at vi bevarer vores daglige
og synlige pædagogiske ledelse på SFO`en, som også er en del at den daglige
ledelse på skolen. Det vil kunne betyde at handle vejen bliver for lang og det
bliver vanskeligt at implementere nye tiltag, samt opretholde det gode
samarbejde.

LMU ønsker svar på følgende:
•
•
•

•

En nuancering af de konsekvenser en fælles skoleledelse vil medføre, såfremt
fællesledelse besluttes imellem Østervangsskolen og Vor Frue Skole.
En plan for hvorledes politisk niveau og skoleafdelingen vil sikre Vor Frue
Skoles fremtidige eksistens.
En plan for den fysiske placering af den fælles skoleleder, samt en plan for hvilke
ledelseskompetencer den fælles skoleleder vil få i forhold til Vor Frue Skoles
dagligdag, og en plan for hvorledes den daglige ledelse af Vor Frue Skole i
praksis vil blive tilgodeset i forhold til omgivelsernes interesser.
En plan som beskriver, hvorledes man tænker at ”udnytte hinandens resurser”
effektueret i praksis. Personalet forudser, at det kan være en udfordring at
imødekomme efteruddannelsen af Vor Frue Skoles personale.

Side2/3

•

Personalet ønsker en plan for, hvorledes man forestiller sig, at ”lærerkræfter kan
bruges på tværs af de to skoler”, herunder en afklaring mht. placering af
skolernes vejlederfunktioner og PLC

Fælles skolebestyrelse eller to bestyrelser?
Der har altid været et godt samarbejde med Østervangsskolens skolebestyrelse.
For nylig har de to skolebestyrelser revideret principperne og den eksisterende samarbejdssamtale
imellem de to skoler.

•

•

Vi anbefaler to skolebestyrelser én på hver matrikel, da vi forudser, at der med
én fælles skolebestyrelse også vil komme ét MED-udvalg, én samlet TR funktion,
én AMR, mv.
LMU forudser, at en sammenlægning af det to bestyrelser kan medføre
interessekonflikter og dermed hindre skolebestyrelsen i at fordybe sig i sin
hovedopgave.

Desuden ønsker LMU, at gøre opmærksom på følgende;
•
•
•

•

At det er vigtigt, at bevare de tætte relationer mellem personale og ledelse, som er
unikt for Vor Frue Skole.
At det er vigtigt, at fastholde de børn, der er i skoledistriktet, for at fastholde
skolens rolle som kulturbærer i lokalsamfundet.
Det har altid været naturligt, at der har været et samarbejde imellem skolerne, og
at en ”overlevering” af Vor Frue Skoles elever til Østervangsskolens personale
har fundet sted, specielt imellem 6.klasses personale og Østervangsskolen
overbygningspersonale. Der er et ønske om, at dette samarbejde fortsætter som
hidtil.
Vi på Vor Frue Skole er hvert år inviteret til den årlige generalprøve på 9.
klassernes teaterstykke til årsfesten på Østervangsskolen, ligesom 6. klasserne er
inviteret til Vor Frue Skole til 6. klassens teaterstykke i forbindelse med vores
sommerfest.

Med venlig hilsen
LMU v/Vor Frue Skole
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