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Skolebestyrelsen Vor Frue Skole
Hermed skal vi som valgte forældrerepræsentanter i Skolebestyrelsen for Vor Frue Skole meddele, at vi pr
d.d. nedlægger arbejdet i Skolebestyrelsen.
Vi kan ifølge Folkeskoleloven ikke formelt udtræde af Skolebestyrelsen, men vi kan ikke længere tage
ansvar for det kaos, som langstrakte politiske forhandlinger har skabt for Vor Frue Skole.
Vores beslutning er truffet med afsæt i følgende:
1) Den af Byrådet vedtagne løsning af 30. januar 2019 stiller Vor Frue ringere end indholdet af
budgetforliget indgået i september 2018
2) Utilstrækkelig dialog om de tre forslag, jf. vores høringssvar, der kunne sikre en forsvarlig økonomi
og faglighed, stillet af Skolebestyrelsen
3) Manglende garanti for, at Skolens budget fremover vil blive tilpasset, så det understøtter en
forsvarlig drift.
4) En skole med så få elever/klasser og lærerbesætning er ikke fagligt forsvarlig, hvilket vi har påpeget
mundtligt og siden skriftligt i afgivne høringssvar
5) Manglende politisk vilje til at etablere en Landsbyordning
6) Skabelsen af et uværdigt psykisk arbejdsmiljø for ansatte lærere, pædagoger og eleverne
7) Et miljø hvor børnenes trivsel forringes væsentligt på grund af usikkerhed om skolens fremtid
Vi finder det ikke rimeligt, at Byrådet i januar vedtog at “save skolen over”, inden Skole- og Børneudvalget
var fremkommet med en faglig indstilling. Dette strider mod almindelig praksis.
Vi bider mærke i, at spørgsmålet om Vor Frue Skole to gange er udskudt på dagsordenen for Skole- og
Børneudvalgets møder. Det understøtter vores oplevelse af, at man har handlet uden at skele til økonomi,
forsvarlig faglighed og på et gennemarbejdet beslutningsgrundlag.
Vi må konstatere, at der ikke er afsat tilstrækkeligt med ressourcer til at håndtere de mange børn med
særlige behov, der nu skal findes nyt skoletilbud til. Dette gælder især PPR, hvilket mange forældre og børn
er vældig frustrerede over. En ugentlig normering på 1,5 time til en skolepsykolog, der skal skabe en positiv
proces for mange familier, er uholdbar.

Vi mener, der er truffet en beslutning, der ikke levner den fornødne tid eller tilfører tilstrækkelige
ressourcer til at varetage processen. Der er igangsat en så tidspresset proces, at det uden tvivl vil komme
børn til skade.
Vi ønsker ikke som forældre at tage ansvar for den videre proces. Vi tror ganske enkelt ikke på muligheden
for at drive skolen med de rammer, der er sat af Byrådet.
Vi er ærgerlige over, at der ikke har været tilstrækkelig velvilje til at forfølge analysen af de tre forslag
Skolebestyrelsen har stillet for at kvalificere driften og sikre en fornuftig løsning for Vor Frue Skoles
fortsatte eksistens.
I skylder os en forklaring på, hvorfor en skole med ca. 40 elever i jeres øjne er økonomisk og faglig
bæredygtig, når I hævder, at en skole med ca. 90 elever ikke er det.
Vi forventer, at der bliver taget godt hånd om de lærere, der gennem mange år har leveret en særdeles
god indsats for Vor Frue Skole – og som har stået model til flere politikeres udokumenterede påstande om
en skole med dårlig trivsel og manglende faglighed.
Vi forventer, der bliver igangsat valg til Skolebestyrelsen nu, således at der kan tiltræde en ny
Skolebestyrelse pr. august 2019, hvor seks ud af syv nuværende forældrerepræsentanter ikke længere vil
have børn på Vor Frue Skole.
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