Center for Børn & Undervisning
Undervisning
Faxe Kommune den 11-06-2021

Høringsbrev
Høring om skolestrukturen i Faxe Kommune
Børn & Læringsudvalget har den 9. juni 2021 besluttet at sende forslag til skolestruktur i Faxe
Kommune i høring i perioden fra den 14. juni 2021 til den 16. august 2021.
Der er udarbejdet fem modeller, som tager afsæt i en omfattende inddragelsesproces og analyse,
som er vedlagt i høringsmaterialet. Derudover er der udarbejdet tre tilvalgsmoduler, som er fundet
relevant også at drøfte i forbindelse med skolestrukturen.
De vigtigste pointer i de fem modeller er:
Model 1-4 handler kun om ledelsesmæssige og organisatoriske ændringer, hvor børnene fortsætter
på de skoler, de går på nu, mens skoledistrikterne ændres i forbindelse med forskellige forslag til
selvstændiggørelse af skolerne. Model 5 indebærer, at udskolingen samles på tre skoler, en skole i
hvert at de nuværende 3 distrikter.

Model 1:

Model 2:




Nuværende struktur fortsætter med skoledistrikterne Midt, Vest og Øst
Ledelseskapaciteten opnormeres



Skolerne omkring Haslev (Nordskov, Vibeeng, Sofiendal og Terslev) bliver til et
distrikt
De øvrige skoler (Møllevang, Bavne, Hylleholt, Rollo og Karise) selvstændiggøres
Ledelseskapaciteten opnormeres





Model 3:




Distrikt Vest fortsætter uændret. Skolerne i distrikt Øst (Hylleholt, Rollo og Karise)
og Midt (Bavne, Sofiendal og Møllevang) bliver selvstændiggjorte
Ledelseskapaciteten opnormeres





Distrikt Midt, Vest og Øst fortsætter uændrede
Udskoling (7., 8., og 9. klasse) samles i hvert distrikt på en af distriktets skoler
Ledelseskapaciteten opnormeres


Model 4:

Model 5:

Skolerne i distrikt Øst (Hylleholt, Rollo og Karise) bliver selvstændiggjorte. Distrikt
Midt og Vest fortsætter uændret
Ledelseskapaciteten opnormeres

Der er desuden udarbejdet 3 tilvalgsmoduler, som byrådet kan beslutte uafhængig af hinanden, og
uafhængig af, hvilken model for skolestruktur, der besluttes.
Tilvalg A:

Specialskolerne Ø’en, Skolen ved Skoven og Centerklassen selvstændiggøres med
ledelsesreference direkte til centerchefen.

Tilvalg B:

Der sættes en ny fælles politisk retning for styrkelsen af ungemiljøerne på skolerne

Tilvalg C:

Specialskolerne Ø’en og Skolen ved Skoven samles fysisk på Sofiendalskolen.
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Vedlagte bilag
Høringsmaterialerne er omfattet af følgende:





Referat af Børn & Læringsudvalgets behandling af sagen d. 9. juni 2021.
Analyserapport med uddybende beskrivelser af modeller og konsekvensberegninger
Hvidbog med referater og opsamlinger på inddragelsesprocessen
Program for høringsmøderne

Materialerne kan også findes på Faxe Kommunes hjemmeside:
https://www.faxekommune.dk/borger/boern-unge/skole-sfo/skolestruktur
Fristen for høringssvar er d. 16. august 2021 kl. 9.
Høringssvar sendes til tingvej@faxekommune.dk, hvor ”ATT: Skolestruktur” angives i emnefeltet.
I høringsperioden vil der blive afholdt 3 høringsmøder - et i hvert skoledistrikt - hvor modellerne
præsenteres, og hvor der vil være mulighed for spørgsmål og dialog. Møderne er planlagt til d. 10.
august på Bavneskolen, 11. august på Rolloskolen og 12. august på Nordskovsskolen, alle møder i
tidsrummet fra kl. 19-21.
Byrådet træffer beslutning i sagen efter indstilling fra Børn & Læringsudvalget. Dette forventes at ske
d. 23. september 2021. Hvis beslutningen betyder ændringer i skolestrukturen, vil disse gælde fra
skoleåret 2022/2023.
Hvis I har spørgsmål til processen, er I meget velkomne til at kontakte Simon Bjerrum
sbjer@faxekommune.dk eller 21260468.
Venlig hilsen
Henrik Reumert
Chef for Børn og Undervisning
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