
 

 
 

 

Høring vedr. ændring eller fastholdelse af 
skolestrukturen i område Brande 

 

Baggrund 

Skoleområdet omkring Brande består på nuværende tidspunkt af tre skoler: 
Dalgasskolen (0.-6. klasse), Blåhøj Skole (0.-6. klasse) og Artium-skolen (0.-9. 
klasse). 

De tre skoler har et fælles elevgrundlag idet Dalgasskolen og Blåhøj Skole begge 
fungerer som fødeskoler for Artium-skolen. Det betyder, at alle elever i Brande i 
udskolingen samles på Artium-skolen. Der samarbejdes på tværs af skolerne, for at 
sikre en god overgang fra fødeskole til overbygningsskole. Dette samarbejde kunne 
styrkes, hvis de tre skoler fik fælles ledelse, skoledistrikt og skolebestyrelse.  

En beslutning om at sammenlægge skolerne under én ledelse vil have både fordele og 
ulemper. En fordel kunne være, at Brande som område på sigt vil opleve en større 
synergi og samhørighed. For forældre til børn på skolerne, vil der kunne opnås mere 
ensartet kommunikation mellem skole og hjem og for børnene vil der kunne være 
større genkendelighed i strukturer og rammer. Ulemper kunne være, at der bliver 
langt fra medarbejder til øverste leder og at de områder en skolebestyrelse skal 
beskæftige sig med kommer længere væk fra den dagligdag, der er på den enkelte 
skole. 

Beslutningen er ikke enkel og ligetil, hvorfor Børne- og Undervsiningsudvalget på 
forhånd har bedt de implicerede skolebestyrelser og MED-udvalg om at kvalificere 
nærværende oplæg og udtale sig om fordele og ulemper ved en ny struktur. En 
sammenfatning af tilbagemeldingerne kan ses under overskriften: ”Tilbagemeldinger 
fra kvalificeringsproces”.  

En ny skolestruktur vil ikke medføre ressourcemæssige besparelser i område Brande. 
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Politisk behandling og høring 

Med baggrund i ovenstående har Byrådet besluttet at sende forslag om ny 
skolestruktur i område Brande i høring. Forslaget er behandlet på følgende møder: 

• 29. september 2021 på Børne- og Undervisningsudvalgsmøde. 

• 11. oktober 2021 på Byrådsmøde.  

 

Høringen er målrettet: 

• Skolebestyrelsen på Dalgasskolen, Artium-skolen og Blåhøj Skole 

• Lokal MED 

• MED Skole 

• Foreningslivet i Brande 

• Andre, der har interesse i afgive et høringssvar 

 

De to scenarier, der kan afgives høringssvar på, er uddybet nedenfor. 

 

Høringssvar skal sendes til, Rikke Bernstorff Happel, rikhapp@ikast-
brande.dk, senest tirsdag den 7. december 2021 kl. 9.00. 

mailto:rikhapp@ikast-brande.dk
mailto:rikhapp@ikast-brande.dk
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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 sko lens 
medarbejdere samt 2 elevrepræsentanter valgt af og blandt skolens elever.  

De tre skoler har ligeledes hvert deres skoledistrikt, som kan se på billedet nedenfor. 
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Scenarie 2 - Ny skolestruktur område Brande 

De tre skoler Dalgasskolen, Blåhøj Skole og Artium-skolen omdannes til tre afdelinger 
med fælles skoleleder/områdeleder. Ud over øverste leder kan det være relevant at  
indlægge endnu et fælles ledelsesbånd med fokus på administrative eller pædagogiske 
forhold på tværs af skolerne. Et sådant ledelseslag vil blive nærmere defineret i 
samarbejde med skolerne, hvis en ændring af strukturen vedtages. Hver afdeling har 
tilknyttet en afdelingsleder, derudover har Artium-skolen og Dalgasskolen tilknyttet en 
indskolings- og SFO-leder. Samlet set vil ledelsestildelingen for de tre skoler som 
minimum blive bibeholdt. De tre afdelinger hedder tilsammen Område Brande og vil få 
følgende ledelsesorganisering: 

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

 

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 seperate Lokal-MED for hver 
af de tre matrikler med skolelederen som deltager i alle tre. Den endelige udforming 
besluttes efter samråd med Sektor-MED og Lokal-MED, hvis det besluttes at ændre 
strukturen i Område Brande. 

For at sikre nærdemokratiet på de enkelte matrikler, vil der kunne oprettes lokale 
forældreråd. 
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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, der ligger nærmest deres folkeregisteradresse. 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". Udover 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.Tilbagemeldinger fra 
kvalificeringsproces 
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Tilbagemeldinger fra de berørte skoler 
 
Tilbagemeldinger fra Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

På baggrund af udtalelser fra Lokal-MED fra Dalgasskolen og Blåhøj Skole, 
Skolebestyrelsen fra Dalgasskolen og Blåhøj Skole og ledelseteamet på Dalgasskolen 
og Blåhøj Skole er følgende sammenfattet. 

Lokal-MED udtaler at hovedparten af medarbejderne på Dalgasskolen og Blåhøj Skole 
ønsker, at den nuværende skolestruktur i Brande bibeholdes. Ledelsesgruppen giver 
ikke en klar tilkendegivelse, hvorimod skolebestyrelsen mener, at en ny skolestruktur 
er den bedste løsning.  

Af fordele beskrives muligheden for en større sammenhæng i elevernes samlede 
skoleforløb samt optimering af ressourcer og kompetencer. En fælles ledelsesstruktur 
kan ligeledes understøtte, at negative narrativer reduceres samt understøtte et opgør 
med ”dem og os”-tænkning. Samarbejdet mellem de tre skoler forventes at blive 
mere smidigt, og der vil øjensynligt komme en ensartethed i kommunikationen 
eksempelvis i forhold til elevplaner og skole-hjem-samtaler. Der ses ligeledes fordele i 
forhold til koordinering i hverdagen om emneuger, ekskursioner og specialtilbud. 

Der er en bekymring for, at den synlige, daglige ledelse mindskes i de enkelte 
afdelinger, og at kommandovejen kan blive lang, når der skal træffes vigtige og 
hurtige beslutninger. Derudover nævnes det, at det kan blive svært at bevare den 
enkelte skoles kultur og værdigrundlag ved en sammenlægning.  
 
Skolebestyrelsen på Dalgasskolen og Blåhøj Skole ønsker en samlet skolebestyrelse, 
hvorimod Lokal-MED og ledelsen på Dalgasskolen og Blåhøj Skole ønsker en uændret 
struktur for bestyrelsesarbejdet. 
 
 
Tilbagemeldinger fra Artium-skole 

På baggrund af udtalelser fra Lokal-MED på Artium-skolen, skolebestyrelsen på 
Artium-skolen og ledelseteamet på Artium-skolen er følgende sammenfattet. 

Lokal-MED udtaler, at medarbejderne på Artium-skolen ønsker, at den nuværende 
skolestruktur i Brande bibeholdes. Ledelsesgruppen giver ikke en klar tilkendegivelse, 
og skolebestyrelsen bakker op om skolens medarbejdere og ledere, i en erkendelse af 
at det er deres dagligdag, der skal fungere.  

Af fordele beskrives en større synergi i forhold til skolevæsenet i Brande, ved bl.a. at 
få en mere ensartet tilgang til områdets børn og unge gældende både for det almene 
og det specialpædagogiske felt. Det pointeres også, at en ny struktur vil give 
mulighed for en større ressourceudnyttelse eksempelvis ved kurser, foredrag, faglig 
sparring mv. Der ses derudover en mulighed for større forpligtelse skolerne imellem. 
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Af ulemper påpeges det, at Artium-skolen på nuværende tidspunkt er i en turbulent 
periode i forbindelse med flytning og etablering, som kræver ledelse tæt på. Der 
stilles spørgsmålstegn ved om dette kan være muligt med en fælles skoleleder. Der er 
ligeledes en bekymring om organisering, administration og ledelse af Artium som 
kulturhus, da der her ligger ledelsesopgaver der rækker ud over, hvad der normalt 
forventes af en skoleleder.  

Ledelsen på Artium-skolen ønsker en fælles skolebestyrelse, hvorimod 
skolebestyrelsen på Artium-skolen ønsker en skolebestyrelse på Artium og en 
skolebestyrelse på Dalgasskolen og Blåhøj Skole.  
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Proces 

 
 

Tidsplan for ændring af skolestruktur i område Brande 

Dato Begivenhed 

12-10-21 Offentliggørelse af høringsmateriale på Blåhøj Skole, Artium-skolen 
og Dalgasskolens hjemmeside samt Ikast-Brande Kommunes 
hjemmeside  

07-12-21 Deadline for indsendelse af høringssvar til Rikhapp@ikast-brande.dk 
kl. 9.00 

Der er ikke indkommet indsigelser mod forslaget om at ændre skolestrukturen i 
Brande 

08-12-21 Børne-og Undervisningsudvalgsmøde (beslutning og forløb) 

14-12-21 Økonomi- og Planudvalgsmøde (beslutning) 

20-12-21 Byrådsmøde (beslutning) 

Der er indkommet indsigelser mod forslaget om at ændre skolestrukturen i Brande 

08-12-21 

04-01-22 

Behandlingsperiode, hvis der er indsigelser til forslag 

19-01-22 Børne-og Undervisningsudvalgsmøde (beslutning og forløb) 

25-01-22 Økonomi- og Planudvalgsmøde (beslutning) 

31-01-22 Byrådsmøde (beslutning) 

01-03-22 Seneste dato for beslutning om ny skolestruktur 

01-08-22 Ny skolestruktur træder i kraft 

 
Skulle en ny skolestruktur i område Brande blive vedtaget vil rammerne i den nye 
struktur blive kvalificeret i dialog med nuværende ledelse, skolebestyrelse og Lokal-
MED på de tre skoler. Der vil især være opmærksomhed på, hvordan indflydelse fra 
forældre og tillidsvalgte medarbejdere sikres. 

 

 

 

mailto:Rikhapp@ikast-brande.dk
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Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole: 
 
§ 3. Offentliggørelse af forslag om en skolenedlæggelse skal som minimum ske på 
kommunens og den pågældende skoles hjemmeside. 
 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af 
indsigelser m.v. mod forslaget. Fristen regnes fra datoen for offentliggørelsen på 
kommunens og den pågældende skoles hjemmeside. Ved offentliggørelsen skal der 
oplyses om fristen. 
 
§ 4. Med henblik på indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelsen ved de berørte 
skoler, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., sendes forslaget senest 
samtidig med offentliggørelsen efter § 3 til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de 
berørte skoler. Fristen for skolebestyrelsens udtalelse følger af § 3, stk. 2. 
 
§ 5. Efter udløbet af fristen efter § 3, stk. 2, og efter indhentet udtalelse fra 
skolebestyrelserne ved de berørte skoler, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, 2. 
pkt., kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er 
fremsat indsigelser m.v. mod forslaget, kan vedtagelsen dog tidligst ske 4 uger efter 
udløbet af fristen efter § 3, stk. 2. 
 

 

 

 


