
Mulig ændring af skolestrukturen i område Brande (D)

BESLUTNING
Et flertal bestående af 22 byrådsmedlemmer godkender indstillingen.

Et mindretal bestående af Henrik Overgaard stemmer imod.

Behandlingsforløb
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 19. januar 2022

Økonomi- og Planudvalget 25. januar 2022

Byrådet 31. januar 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger
29. september 2021 anbefaler Børne- og Undervisningsudvalget, at ændring af skolestrukturen i Brande sendes i

høring.

5. oktober 2021 anbefaler Økonomi- og Planudvalget, at ændring af skolestrukturen i Brande sendes i høring.

11. oktober 2021 anbefaler Byrådet, at ændring af skolestrukturen i Brande sendes i høring.

8. december 2021 tages det af Børne- og Undervisningsudvalget til efterretning at der er indkommet høringssvar.

14. december 2021 tages det af Økonomi- og Planudvalget til efterretning at der er indkommet høringssvar.

20. december 2021 tages det af Byrådet til efterretning at der er indkommet høringssvar.

Beslutning fra Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, 19. januar 2022, pkt. 7:

Udvalget anbefaler scenarium 2, samt at der igangsættes en inddragende proces med afsæt i administrationens

bemærkninger i sagen.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 25. januar 2022, pkt. 4:

Anbefales.

INDSTILLING
Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

der anbefales et scenarium for skolestrukturen i område Brande.

Sagsfremstilling

Resumé



Resumé

I efteråret 2021 blev en mulig ændring af skolestruktur i område Brande sendt i høring i perioden 12. oktober 2021

til 7. december 2021. Høringssvarene anerkender generelt rettidigheden i at se på strukturen. Der er dog mange

forskellige kommentarer til høringsmaterialet. Der er således ingen entydig anbefaling af struktur. Medarbejderne

på skolerne tilkendegiver nogle bekymringer forbundet med en eventuel ændring af den nuværende struktur,

hvorimod skolebestyrelserne ser gode muligheder i ny skolestruktur i område Brande. Byrådet skal nu, blandt

andet med udgangspunkt i høringssvarene, træffe beslutning om den fremadrettede skolestruktur i område Brande.

Baggrund

Da skolelederstillingen på Artium har været vakant siden august 2021, gives der mulighed for at tage

skolestrukturen og ledelsesstrukturen i Brande op til overvejelse og kvalificering. Den vante og kendte vej er én vej

at gå, men en ny sti kunne også trædes. De tre skoler har på nuværende tidspunkt, blandt andet grundet deres

fælles elevgrundlag og placering, et godt og meningsfyldt samarbejde. Dette samarbejde ville kunne styrkes, hvis

de tre skoler fik fælles ledelse, skoledistrikt og skolebestyrelse. Det er vigtigt, at pointere at en eventuel ny

skolestruktur i område Brande ikke er en spareøvelse, men derimod et tiltag der skal sikre den bedst mulige

sammenhængende skolegang for alle børn i Brande.

På nuværende tidspunkt er skolelederen på Blåhøj Skole og Dalgasskolen konstitueret skoleleder på Artium-

skolen.

I efteråret 2021 blev, som tidligere nævnt, en mulig ændring af skolestruktur i område Brande sendt i høring. I

høringsmaterialet var der opstillet to senarier, som fremgår nedenfor.

Scenarie 1 – Fortsættelse af nuværende struktur

Ledelsesstruktur og skolebestyrelsesstruktur for skolerne i Brande forbliver som følgende:

De tre skoler er tildelt 7 ledelsesstillinger, som er således fordelt: 4 sammenlagte ledelsesstillinger på Blåhøj og

Dalgasskolen og tre ledelsesstillinger på Artium-skolen. Der er en samlet skolebestyrelse på Dalgasskolen og

Blåhøj Skole, og en skolebestyrelse på Artium-skolen. Skolebestyrelsen på Artium-skolen har 7 forældrevalgte

medlemmer, heraf mindst l repræsentant for specialklasserækken, hvis en sådan findes ved skolen og dækker over

mindst tre klassetrin. 2 medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt skolens medarbejdere samt 2

repræsentanter for eleverne valgt af og blandt skolens elever

Den fælles skolebestyrelse ved Blåhøj og Dalgasskolen har 7 forældrerepræsentanter fra henholdsvis Blåhøj Skole

og Dalgasskolen fordelt i forhold til elevtal på den enkelte skole, dog således at en skole aldrig kan have mindre

end 2 forældrevalgte i den fælles skolebestyrelse. 2 medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt skolens



medarbejdere samt 2 elevrepræsentanter valgt af og blandt skolens elever.

De tre skoler har ligeledes hvert deres skoledistrikt, som kan ses på billedet.

Scenarie 2 - Ny mulig skolestruktur område Brande

De tre skoler Dalgasskolen, Blåhøj Skole og Artium-skolen omdannes til tre afdelinger med fælles skoleleder. Ud

over øverste leder kan det være relevant at tilføje endnu et fælles ledelsesbånd med fokus på administrative eller

pædagogiske forhold på tværs af skolerne. Hvis en ændring af strukturen vedtages, vil et sådant ledelseslag blive

nærmere defineret i samarbejde med skolerne. Hver afdeling har tilknyttet en afdelingsleder, derudover har Artium-

skolen og Dalgasskolen tilknyttet en indskolings- og SFO-leder. Samlet set bibeholdes ledelsestildelingen på de tre

skoler.



Område Brande vil få en fælles skolebestyrelse som kunne organiseres på følgende måde:

For at sikre nærdemokratiet på de enkelte skoler, vil der kunne oprettes lokale forældreråd.

MED-systemet vil kunne bestå af Lokal-MED for det samlede område med lokale fora for Skoleleder, TR og AMR

(TRIO) eller vil kunne bestå af separate Lokal-MED med skolelederen som deltager. Den endelige udformning

besluttes efter samråd med Sektor-MED og Lokal-MED, hvis det besluttes at ændre strukturen i Område Brande.

Ved en sammenlægning vil de tre skoledistrikter blive lagt sammen til et fælles skoledistrikt, men stadig med

undervisning på tre matrikler. Eleverne hører som udgangspunkt til skolen i det distrikt, de er bosat i. Kort kan ses

på https://ikast-brande.dk/borger/boern-og-unge/skole-og-sfo/kort-over-skoledistrikter.

Dog skal klasserne dannes under hensyntagen til, at det resulterer i et elevtal så tæt på 24 som muligt, hvis der er

tale om én klasse, 50 elever, hvis der er tale om to klasser og 78 elever, hvis der er tale om tre klasser.

Klassekoefficienterne er politisk fastsat for kommunens folkeskoler i "Bilag til Styrelsesvedtægt". Ud over kriterier

fastsat af kommunalbestyrelsen i "Bilag til Styrelsesvedtægt", skal de enkelte skolebestyrelser udarbejde principper

for fordeling af elever mellem klasser i distriktet. Det er skolelederens kompetence at danne de endelige klasser.

Høringssvar

Ændring af skolestrukturen i Brande blev sendt i offentlig høring i perioden 12. oktober 2021 til 7. december 2021,

og i perioden indløb der 10 høringssvar. Høringssvarene er forskelligartede og ved gennemlæsning af disse, er det

ikke muligt at finde et entydigt svar på hvad høringsparterne betragter, som den bedste løsning for skolestrukturen i

område Brande. Ved et nærmere blik på høringsvarende viser det sig, at der er flere temaer som går igen. De

fleste af disse tager deres udgangspunkt i senarie 2, som omhandler en ændring af skolestrukturen i område

Brande.

Tematisk overblik

Det er tydeligt, at høringssvarene indeholder et ønske om at de tre nuværende skoler bevarer hver deres særpræg

med tilhørende normer og værdier, hvilket administrationen ser som en mulighed både ved senarie 1 og senarie 2.

Det er ligeledes administrationens ønske at skolerne i fremtiden har mulighed for at skabe eller bibeholde den

kultur og de værdibaseret pejlemærker, der er mest hensigtsmæssigt for elever og medarbejdere på den enkelte

skole.

Et andet tema der vægter højt er muligheden for "ledelse tæt på". Det er vigtig for alle parter at ledelsen er synlig

og tilgængelig for både elever, forældre og medarbejdere, hvilket blandt andet betyder at ledelses- og

beslutningskompetencen er til stede på skolen i dagligdagen, så beslutningerne kan træffes med indblik i den

enkelte situation. Dette blandt andet for at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne samt et trygt og

forudsigeligt skoletilbud for elever og forældre. Det er således vigtigt, at der i forhold til begge senarier arbejdes

med gennemsigtighed i forhold til positioner og opgaver på ledelsesniveau i form af etablering af klare og

https://ikast-brande.dk/borger/boern-og-unge/skole-og-sfo/kort-over-skoledistrikter


gennemsigtige principper og arbejdsgange.

Administrationen anerkender et muligt behov for at styrke ledelsestildelingen i en overgangsperiode, hvis der

træffes en beslutning om at lave en ændring af skolestrukturen i område Brande, og hvis behovet opstår

understøttet dette med midler fra skoleafdelingen.

Mulighederne for større sammenhæng i elevernes samlede skoleforløb er ligeledes et tema, der ifølge

administrationen kan og skal efterleves ligegyldigt, hvilket senarie der vælges. Systematiseret og tæt samarbejde

mellem de tre skoler må udarbejdes, så der sikres en overordnet ens tilgang til børn og unge, både i almen regi og i

specialpædagogisk regi, med fortsat respekt for den enkelte skoles særpræg og kultur.

En ny skolestruktur i område Brande vil givetvis optimere ressourcer og kompetencer på de tre skoler.

Administrationen anbefaler dog, at skolerne ved en sammenlægning forsat arbejder med hver deres budget og

tildeling, ligesom det gør sig gældende i forhold til SFO og skole på nuværende tidspunkt på de tre skoler samt på

de andre skoler og SFO'er i kommunen. Der kan dog med fordel sikres en optimering af ressourcer i forhold til

"stordrift-princippet", eksempelvis ved indkøb af undervisningsmaterialer med mere. Der er ligeledes gode

muligheder for samarbejde og koordinering i hverdagen af eksempelvis emneuger, ekskursioner og specialtilbud

samt kompetenceløft for medarbejder og ledelse. En ændring af skolestrukturen i område Brande vil ligeledes

efterlade et bedre sparringsrum for ledelserne og medarbejdere skolerne imellem.

Det fremgår yderligere at en sammenlægning vil kunne bidrage til at udviske de negative narrativer, der kan florere

mellem skolerne, og derved understøtte et opgør med "dem og os"-tænkning. En minimering af konkurrence

mellem de tre skoler kan give et mere smidigt samarbejdet skolerne imellem samt en ensartethed i

kommunikationen i forhold til eksempelvis elevplaner og skole-hjem-samtaler. Det kan ligeledes skabe arbejdsro for

medarbejderne på skolerne. Elevskift til en anden folkeskole med anden ledelse vil til gengæld blive vanskeliggjort.

Administrationens bemærkninger

Hvis der arbejdes videre med en samlet ledelse på de tre skoler, så er det hensigten at skabe en gennemsigtig og

forudsigelig proces med en høj grad af lokal involvering. For at sikre dette i opstartsperioden og fremadrettet

anbefaler administrationen, at der oprettes et Lokal-MED for det samlede område samt tre lokale fora for

Skoleleder, TR og AMR (TRIO). For at sikre nærdemokratiet på de enkelte skoler anbefales det ligeledes, at der

oprettes lokale forældreråd. Det samme gør sig gældende i forhold til skolebestyrelsen, hvor administrationen efter

høringsperioden, har fundet det passende at den samlede forældrebestyrelse indeholder 9

forældrerepræsentanter, 3 medarbejderrepræsentanter og 3 ledelsesrepræsentanter, og at der snarest efter en

beslutning på området udarbejdes fælles principper for hvordan eleverne fordeles mellem de 3 skoler i forhold til de

gældende kommunale retningslinjer.

Som anført ovenfor anerkender administrationen behovet for en nærværende og tilgængelig ledelse i det daglige.

Det samlede ledelsesteam består af i alt 7 ledere i scenarium 2. Der vil således være betydelig ledelseskraft på alle

skoler – opgaven består i at beskrive opgave og rollefordelingen tydeligt og sikre, at der altid vil være relevant

ledelseskraft tilgængelig så beslutninger kan træffes hurtigt. Det er administrationens vurdering at dette er muligt i

scenarium 2.

Administrationen anerkender de bekymringer, som fremgår af nogle af høringssvarene, men finder samtidig at

fordelene ved at der er flere om at løfte den samlede skoleopgave i område Brande ud fra enslydende vilkår,

muligheder og begrænsninger opvejer ulemperne – ikke mindst hvis den videre proces tilrettelægges med



hensyntagen til ovenstående opmærksomhedspunkter. Opmærksomheden henledes endvidere på, at det er nu,

der er et vindue til at ændre skolestrukturen, som følge af den vakante lederstilling og de erfaringer der er gjort i

konstitueringsperioden. En ændring på et senere tidspunkt vil være endnu mere indgribende. Administrationen

anbefaler på den baggrund, og i lighed med de forældrevalgte bestyrelser, at det besluttes at ændre

skolestrukturen i Brande med udgangspunkt i senarie 2 fra høringsmaterialet.

Den videre proces

Den videre proces og tidsplan er afhængig af valg af scenarium og fremgår nedenfor:

Scenarium 1 Bibeholdelse af nuværende skolestruktur i område Brande
Dato Begivenhed
19.januar 2022 Behandling af Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget
25.januar 2022 Behandling af Økonomi- og planudvalg
31.januar 2022 Behandling af Byrådet
Foråret 2022 Proces vedr. ansættelse af skoleleder til Artium
1.august 2022 Tiltrædelse af skoleleder på Artium

Scenarium 2 Ændring af skolestrukturen i område Brande
Dato Begivenhed
19.januar 2022 Behandling af Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget
25.januar 2022 Behandling af Økonomi- og planudvalg
31.januar 2022 Behandling af Byrådet
1.marts 2022 Seneste dato for beslutning om ny skolestruktur*
Foråret 2022 Proces vedr. ansættelse af skoleleder til område Brande
1.august 2022 Ny skolestruktur træder i kraft

Tiltrædelse af skoleleder for område Brande

* Ifølge folkeskoleloven §24, str. 4, vil bekendtgørelse om nedlæggelse af en folkeskole være gældende, hvis der

ændres i ledelses- og bestyrelsesstruktur samt skoledistrikt.

Proceduren er følgende: Forslaget offentliggøres med en tilhørende kort beskrivelse med formulering af

konsekvens for den fremtidige skolestruktur samt mulighed for indsigelse. Frist for indsigelse er 8 uger fra dato for

offentliggørelse. Forslaget sendes senest på samme tid som offentliggørelsen til de vedrørte skolebestyrelser, der

har 8 uger til at lave en udtalelse. Herefter kan kommunalbestyrelsen træffe en afgørelse. Hvis der har været

indsigelser, kan vedtagelse først ske 4 uger efter fristen. Afgørelsen skal træffes senest d. 1. marts 2022, for at den

kan træde i kraft ved skolestart d. 1. august 2022.

På baggrund af overstående procedure blev sagen sendt i høring i perioden 12. oktober 2021 til 7. december 2021.

Kort overblik over høringssvar

Der er generelt et ønske om at styrke samarbejdet mellem skolerne – men ikke enighed om, hvorvidt en

strukturændring er svaret herpå. Skolebestyrelserne på Blåhøj Skole og Dalgasskolen samt Artium-skolen ser gode

muligheder ved et fælles ledelsesteam og en fælles bestyrelse, hvorimod medarbejderne på de to skoler hellere

ser, at den nuværende struktur bibeholdes. Det samme gør sig gældende for Herningegnens Lærerforening og tre

forældre tilknyttet skolerne. Skolelederforeningen forholder sig neutral i forhold til en anbefaling, hvorimod Dalgas-

og Blåhøjskolen ser muligheder for et styrket samarbejde i den nuværende struktur. Ledelsesteamet på Artium

ser at en fælles ledelse kan give en større synergi for børn og unge i område Brande.



Budgetmæssige konsekvenser
Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.


