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NOTAT: Proces ved beslutning om ny skolestruktur

7. januar 2019

Såfremt byrådet den 30. januar 2019 følger forvaltningens indstilling om ændret skolestruktur i Vor Frue, Jyllinge og
Viby samt for Tiendeklassecenteret vil den videre proces for implementering af ændringerne forløbe efter
nedenstående procesplan.
30. januar 2019

Byrådet træffer endelig beslutning om skolesammenlægninger og struktur

4. februar 2019

Såfremt byrådet beslutter skolesammenlægningerne, fastlægges og udmeldes
ledelsessammensætningen på de nye skoler i Viby og Jyllinge af forvaltningen denne dag

7. februar 2019

De berørte bestyrelser i hhv. Nord og Syd samles med fokus på samarbejdet resten af
skoleåret og aftaler om skolebestyrelsesvalg for den nye skolebestyrelse

25. februar 2019:

Arbejdet med forflyttelser af medarbejdere imellem skolerne påbegyndes.

27. februar 2019

Byrådet træffer beslutning om antallet af børnehaveklasser på skolerne i skoleåret 2019/20

Den konkrete planlægning for hver af de 4 skolestrukturændringer skal i foråret 2019 ske i tæt samarbejde med de
eksisterende skolebestyrelser på det enkelte område. De eksisterende skolebestyrelser vil for skolerne i
henholdsvis Jyllinge og Viby tilsammen udgøre den nye skolebestyrelse for at sikre at begge de tidligere skoler i
hvert område er repræsenteret.
På samme måde skal der være et tæt samarbejde i og med MED-udvalg, hvor der i foråret 2019 skal indgås aftaler
om samarbejde i nuværende MED-udvalg og om valg til nye MED-udvalg.
Forvaltningen indgår med den nødvendige støtte og bistand til samarbejdet mellem skolernes ledelse, bestyrelser
og MED-udvalg i hele forløbet.
Stillingerne som skoleleder ved Jyllinge Skole og Baunehøjskolen er vakante, og der er planlagt følgende i
forbindelse med rekruttering af ny leder, hvor der i det indledende forløb er taget højde for, at der politisk skal
træffes beslutning om, hvorvidt der skal være en eller to skoler, og deraf ansættes en eller to ledere, der tiltræder
den 1. maj 2019. Rekruttering vil ske ved eksternt opslag i uge 6 2019.

Der vil frem til skolestart i august 2019 blive udarbejdet månedlige nyhedsbreve til elever, forældre og
medarbejdere ved de berørte skoler med henblik på at give en løbende information frem mod den fremtidige
struktur for den nye skole.

