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Høringssvar vedrørende ”Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune” fra  
skolebestyrelsen ved Skovboskolen og Gørslev Skole. 
 
Vi finder det svært, at forholde os til det fremlagte forslag, idet de foreslåede strukturændringer 
virker som en ”halv” løsning, som vil få meget gennemgribende konsekvenser for både personale, 
elever, forældre og skolebestyrelse. Vi savner i den grad retning og vision eksempelvis i forhold til 
Køge Kommunes børn- og ungepolitik.  
 
Af forslaget fremgår det, at det kortsigtede formål med denne strukturændring er, at frigøre resurser 
gennem reduceret ledelse. Erfaringerne viser, at det er vigtigt med en synlig og nærværende ledelse 
for at skabe et godt undervisningsmiljø. De midler, der frigøres ved denne reduktion, er meget 
minimale, og vil langt fra give de ønskede pædagogtimer i indskolingen, øge antallet af 
undervisningstimer i mellemtrinet og højne udskolingens faglige profil. 
 
Hvis strukturændringen skal give mening, skal kvalitetsløftet komme på lang sigt via andre nye 
strukturændringer. Ændringer vi på nuværende tidspunkt overhovedet intet kender til. Vores skoler 
har igennem de senere år været igennem en del strukturændringer. På nogle områder, er vi nu ved at 
opnå positivt udbyttet af disse ændringer, men vi er ikke mål endnu. Det tager lang tid, at få en ny 
struktur til at fungere. Derfor vil det være meget demotiverende at skulle starte forfra igen på noget, 
der ikke virker som en langsigtet løsning. Det vi ønsker mest af alt er arbejdsro til fortsat at udvikle 
skolerne. 
 
At ændringerne kun kommer til at gælde fremtidige skolebørn betyder, at undervisningsstederne 
over de næste 10 år vil være under løbende forvandling. Det vil i den periode, være vanskelig at 
udvikle skolerne i de distrikter, hvor der sker skolesammenlægninger.  
 
Skovboskolen og Gørslev Skole har haft fælles ledelse i 3½ år og fælles skolebestyrelse i 1½ år. 
Gørslev Skole er fødeskole til Skovboskolen, og det giver derfor god mening, at disse skoler 
arbejder efter samme værdier og mod samme mål. Dette har kunnet lade sig gøre med en stor 
indsats og tro på fællesskabet fra alle parter og bl.a. synlig og fysisk nærværende ledelse. Det har 
været et stort udviklingsarbejde for bestyrelsen i fællesskab med elever, forældre og personale, at nå 
frem til de fælles visioner og værdier, der i fremtiden skal tegne vores skoler.  
 
Vi mener på baggrund af ovenstående erfaringer, at fælles ledelse og fælles bestyrelse for 
undervisningssteder, der ikke ”hænger sammen”, ikke giver mening. Vi tror ikke, at forældrevalgte 



vil eller kan have tilstrækkelig indsigt til at engagere sig i problemstillinger, der vedrører op til 4 
undervisningssteder og forudser, at det bliver vanskeligt at finde forældrerepræsentanter.      
 
 
Sammenfattet har udvalget bedt os om, at forholde os til følgende problemstillinger: 
 

� Finder det rigtigt at beskære ledelsen, uden at vide hvilken ledelse og hvordan den vil være 
organiseret fremadrettet? 
 

� Tror vi på, at det fundament vi nu tegner, vil være det optimale til den struktur, som den nye 
ledelse og bestyrelse ønsker at indføre? 
 

� Tror vi, at de demokratiske processer sikres når 2 elever, 2 personaler og 7 forældre skal 
vælges på 4 undervisningssteder? 
 

� Tror vi, at vi kan nå at have en ny ledelse og en ny skolebestyrelse inden næste skoleår - og 
have skabt funktionsdygtige enheder? 
 

Vores helt klare holdning hertil er, at det ikke vil kunne fungere. 
 

Vi vil derfor gerne spørge: ”Hvorfor ikke forkaste det foreslåede forslag, og vente med at lave 
strukturændringerne til, at der kan opnås politisk enighed om en langsigtet struktur, der 
indeholder klare visioner?” 
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