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NOTAT: Tidsplan for beslutning om skolestruktur
24. oktober 2018:

12. oktober 2018

Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget behandler forslag til høringsmateriale
om eventuel omorganisering af skolerne.
I ugerne 44-45 vil Økonomiudvalget og Skole- og Børneudvalget holde dialogmøder
med henholdsvis Baunehøjskolens og Jyllinge Skoles bestyrelser, Peder Syv Skolens
og Dåstrup Skoles bestyrelser samt bestyrelserne ved Vor Frue Skole og Spiloppen.

31. oktober 2018:

Byrådet behandler forslag om at sende høringsmateriale om eventuel omorganisering
af skolerne

1. november 2018:

Såfremt Byrådet beslutter at sende forslagene i høring, offentliggøres
høringsmaterialet på kommunens hjemmeside og i lokalpressen og sendes til de
berørte skolebestyrelser og til OMU Skole og Klub.
Skolebestyrelserne på de fire skoler, der eventuelt skal sammenlægges, bedes
samtidig, med frist den 15. januar 2019, komme med sit forslag til hvilke af
nedenstående strukturer, de ønsker at vælge for skolen på de to matrikler:
- indskoling/mellemtrin på en skole og udskoling på den anden skole
- indskoling/mellemtrin på begge skoler og udskoling på den ene skole
- en selvvalgt model, som sikrer en mere ligelig fordeling af eleverne på de to
matrikler

11. november 2018

Efter møderne mellem bestyrelser og ØU/SBU inviterer forvaltningen til samarbejde
mellem bestyrelserne ved hhv. Baunehøjskolen og Jyllinge Skole samt Peder Syv
Skolen og Dåstrup Skole, med henblik på at finde frem til et bud på kommende
organisering for skolerne. Forvaltningen faciliterer samarbejdet og processen – der vil
ske frem til den 15. januar.

27. december 2018

8 ugers høring afsluttes

15. januar 2019:

For de fire skoler, de eventuelt skal sammenlægges er der frist for bestyrelsernes bud
på struktur og rammer samt navn for skolerne
Herefter vil forvaltningen drøfte den fremtidige ledelsesmæssige konstruktion med
bestyrelserne ved de berørte skoler

30. januar 2019:

Byrådet træffer endelig beslutning om skolestruktur

4.februar 2019:

Såfremt byrådet beslutter ændring af skolestrukturen, fastlægges og udmeldes
ledelsessammensætningen på skolerne af forvaltningen denne dag

7.februar 2019:

Såfremt der besluttes en ændring af skolestrukturen vil de berørte bestyrelser blive
samlet med fokus på samarbejdet resten af skoleåret
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25. februar 2019:

Såfremt der besluttes en ændring af skolestrukturen vil eventuel omplacering af
medarbejdere ved de berørte skoler ske i forbindelse med den årlige forflyttelse af
medarbejdere, der påbegyndes her.

