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Overblik over høringssvar vedr. skolestruktur 

Der er modtaget i alt 18 høringssvar – bemærk dog, at både Vestskolen og Østskolen har sendt et samlet 

høringssvar for deres MED-udvalg og skolebestyrelse, hvilke fremlægges som adskilte høringssvar, da begge 

parter er høringsberettigede og fungerer uafhængigt af hinanden. 

 

Nedenfor er lavet en analyse af høringssvarene opdelt på følgende: 

- Fremlæggelse af tendenser og tematikker 

- Oversigt og resume af høringssvarenes indhold 

 

Fremlæggelse af tendenser og tematikker 
Der fremlægges mange forskellige perspektiver og holdninger i høringsmaterialet. De mest gennemgående 

tendenser er følgende: 

 I 7 høringssvar fremhæves der et ønske om organisatorisk ensartethed, og det påpeges, at en 

selvstændiggørelse af skoleafdelinger vil udfordre kvaliteten i skolernes opgaveløsning, herunder i særlig 

grad mulighederne for at arbejde med Børn i Fællesskaber. 

 I 4 høringssvar fremhæves der et behov for kontinuitet i arbejdet på skoleområdet, herunder peges der på, 

at skolerne har brug for ro i forhold til de tilbagevendende politiske drøftelser om skolestruktur.  

 I 4 høringssvar bifaldes opnormeringen af ledelse. 

 I 3 høringssvar fremhæves et behov for at prioritere økonomi og/eller lokalekapacitet til arbejdet med Børn i 

Fællesskaber. 

 I 2 høringssvar fremhæves et behov for mere opmærksomhed på styrkelse af SFO, fx med selvstændig 

pædagogisk ledelse og økonomi, frem for prioritering af skoleledelse. 

 I 2 høringssvar fremhæves et behov for bedre transport/infrastruktur til skole. 

 I 2 høringssvar fremhæves det som uklart, hvad styrkelsen af ungemiljøer omfatter, herunder hvordan det 

skal finansieres. 

 I 2 høringssvar fremhæves det som vigtigt at styrke de enkelte matrikler. 

 

Derudover fremhæves andre enkeltstående tematikker, herunder f.eks. behov for at styrke børne- og 

ungemiljøer generelt i alle aldersgrupper, at foreninger og aftenskoler skal kunne anvende skoleområderne som 

normalt, bekymringer for at samlede udskolinger vil svække fritidslivet lokalt, at musikskolen bør blive på 

Rolloskolen, at det er vigtigt at prioritere dannelse af flere klasser ved behov, at skoledistrikternes grænser i 

Haslev bør genovervejes, samt at det er vigtigt med miljøer inde og ude til specialelever. 

 

Det er forskelligt, om der i høringssvarene anbefales konkrete modeller eller ej. Fordelingen af dette kan læses i 

oversigten og resuméet af høringsvar i næste afsnit. Herunder fremlægges en kort opsummering af de konkrete 

anbefalinger i punktform: 

 

Modellerne: 

 I 7 høringssvar anbefales model 1 (bemærk, at model 1 og 5 er de eneste modeller der anbefales 

direkte i høringssvarene – her anbefales model 5 kun i ét høringssvar) 

 I 6 høringssvar frarådes enkelte modeller (bemærk, at der i tre af disse høringssvar ikke fremlægges 

direkte anbefalinger af en model, og at model 1på intet tidspunkt frarådes direkte) 

 I 4 høringssvar fremlægges der hverken anbefalinger eller frarådelse af modeller 

 

Tilvalgsmodulerne: 

 I 8 høringssvar anbefales tilvalgsmodul A – derudover er der i endnu et høringssvar uenighed om, om 

dette modul skal anbefales) Samme tilvalgsmodul frarådes i et enkelt høringssvar. 

 I 5 høringssvar anbefales tilvalgsmodul C. Samme tilvalgsmodul frarådes i fire høringssvar. 

 I 3 høringssvar anbefales tilvalgsmodul B. 

 

Oversigt og resume af høringssvar: 
 

Nedenstående tabel indeholder et kort resume af hvert høringssvar, herunder de anbefalede modeller samt 

centrale bemærkninger til processen. 

Tabellen skal læses på følgende måde: 

Et kryds (X) betyder, at afsender direkte anbefaler modellen. 

Et minus (-) betyder, at afsender direkte fraråder modellen. 
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Et spørgsmålstegn (?) betyder, at der ikke er enighed blandt de personer, som har lavet høringssvaret 

Et blankt felt betyder, at der ikke er lavet en direkte anbefaling eller frarådelse af modellen – hverken for eller 

imod. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at afsender er ligeglad med, hvilken model, der besluttes. 

 

I feltet ”Bemærkninger” er de centrale pointer i høringssvaret fremhævet. Bemærk dog, at høringssvarene ikke 

kan forstå fyldestgørende ved at læse opsummeringen, men blot bidrager til at give et overblik over indholdet i 

de modtagne høringssvar. 

 

Afsender Model Tilvalg Bemærkninger 

1 2 3 4 5 A B C 

BUPL         Anbefaler ikke yderligere udgifter til ledelse af skole, 

men ser behov for at styrke SFO med selvstændig 

pædagogisk ledelse og økonomi. 

Helle Woetmann, 

Terslev/Bjerrede 

        Peger på logistiske udfordringer i forbindelse med 

transport til Nordskovsskolen 

Handicaprådet      X  - Selvstændig ledelse af specialskolerne vil styrke 

området, fx gennem øget ledelse og ligeværdig 

bestyrelse. Der er behov for øget sparring mellem 

almenskoler og specialskoler. Anbefaler ikke, at 

specialskoler placeres fysisk tæt på almenområdet.  

Folkeoplysningsudvalget      -    Foreninger og aftenskoler skal kunne anvende 

områderne som normalt. Bekymret for, at samlede 

udskolinger (model 5) vil svække foreningslivet 

lokalt. 

Vestskolens MED-udvalg 

 

X     X  X Selvstændiggørelse af skoler vil svække arbejdet 

med Børn i Fællesskaber og skabe ulighed mellem 

skolerne. Der er større kvalitet i opgaveløsningen, 

når ressourcer kan anvendes fleksibelt på tværs af 

afdelinger. Behov for fokus på lokalekapacitet til 

Børn i Fællesskaber. 

Vestskolens 

Skolebestyrelse 

X     X  X 

Ung Faxe 

 

      X  Har ingen bemærkninger til modellerne. Tilslutter sig 

fokus på ungemiljøer. 

Faxe Musikskole         Skeptiske i forhold til en evt. flytning af musikskolen, 

hvis der laves samlet udskoling på Rolloskolen. 

Musikskolen bidrager til kvalitet i ungemiljøet. 

Østskolens MED-udvalg  

 

  -     - Anerkender fokus på ungemiljøer, men ønsker 

finansiering af arbejdet. Vigtigste fokus er skoler, 

som er forankret i de lokale samfund og har en høj 

grad af selvstændighed. Vigtigt at styrke de enkelte 

matrikler, og at prioritere klassedannelser ved 

behov.  

 

Østskolens 

skolebestyrelse 

  -     - 

Midtskolens MED X -  - - ?  X Skoledistrikter bør genovervejes med henblik på 

større spredning af elever, herunder Vibeeng, 

Nordskov og Sofiedal. Arbejde med ungemiljøer 

foregår allerede. Hvis specialskolerne samles (tilvalg 

C), så er det vigtigt at prioritere specialmiljøer til 

eleverne. Samling af specialskoler giver muligheder 

i Børn i Fællesskaber og Fælles om Forebyggelse. 

Midtskolen 

skolebestyrelse 

X -    -  X Der er brug for ro i forhold til de politiske drøftelser af 

struktur. Linjefag på Midtskolen er en stor succes for 

ungemiljøer og videreuddannelse. Nuværende 

struktur understøtter Børn i Fællesskaber. Bevaring af 

specialskoler på Midtskolen vil understøtte Børn i 

Fællesskaber. Behov for bedre infrastruktur. 

Skolelederforeningen  X     X   Positivt med opnormering af ledelse, som anbefales 

udmøntet til styrkelse af afdelingslederteams. Behov 

for ensartede skoler med samme størrelse.  

DLF      X   Bifalder opnormering af ledelse. Vigtigt at øge lokal 

ledelsesmæssig beslutningskompetence. Behov for 

mere transparens i forhold til økonomi og 

personaleressourcer på specialskolerne.  
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FOA 

 

     X   Behov for mere opmærksomhed på styrkelse af SFO 

og ledelse.  

Centerudvalg X - - - - X X X Behov for stabilitet og kontinuitet til nuværende 

struktur. Selvstændiggørelse svækker kvaliteten i 

Børn i Fællesskaber. Anbefaler ensartethed i 

skolernes størrelse og kapacitet. Bifalder 

opnormering af ledelse. Selvstændiggørelse og 

samling af specialskoler vil styrke ledelsen og 

kvaliteten. Behov for stærkere snitflade mellem 

almen og specialskoler. Vigtigt med lokal frihed til 

arbejdet med mål for ungemiljøer. 

Sundhedsplejen         Ønsker en model med to distrikter: Øst og Vest. 

 

PPR 

 

X    X X X - Ønsker ro om skolerne og distrikt tænkningen. 

Ønsker organisatorisk ensartethed på tværs. 

Efterlyser en model med to distrikter: Øst og Vest. 

Selvstændig specialskole vil både styrke 

specialskolerne og Midtskolen. Anbefaler dog ikke 

fysisk samling. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

På de følgende sider 

kan samtlige 

høringssvar læses 

Center for Børn & Undervisning 



 

 Faxe Kommune                                                                             Vordingborg den 15. juli 2021 

 

Høringssvar om ny ledelsesstruktur på skoleområdet 

Faxe Kommune har sendt forslag om ændring af ledelsesstrukturen på skoleområdet i høring. 

Her kommer BUPL’s bemærkninger til sagen. 

Forvaltningens udspil består af en række forslag. Hver især er de et bud på, hvordan man 

opnår en mere nærværende ledelse på skoleområdet og et udtryk for, at man bevæger sig 

væk fra den områdestruktur, som hidtil har kendetegnet strukturen.  

Forud for formuleringen af forslagene har forvaltningen gennemført en grundig 

inddragelsesproces og man har efterfølgende redigeret de mange input ned til en række 

kvalitetsparemetre (se analysen side 7), som de forskellige forslag, angiveligt tager højde for. 

Det som synes overraskende, når man sammenholder proces med de endelig forslag er, at 

det ikke fremstår indlysende, hvordan de forskellige forslag tager højde for de mange 

udfordringer og problemstillinger, som der har været rejst i løbet af processen.  

Tværtimod synes man blot at konkludere, at der skal bruge flere penge på ledelse. At 

ledelsesstrukturen på den enkelte skole er et lokalt anliggende og at den decentraliserering af 

ledelses, som egentlig var opgaven, kun skal gennemføres på nogle områder. Ikke som en 

konsekvent princip. 

Alt i alt mangler argumentationen for, at de ny foreslåede ledelsesstrukturer afgørende ændrer 

på skolernes udfordringer. 

BUPL mener, at man i forbindelse med arbejdet bør være langt mere fokuseret (også 

ressourcemæssigt) på at kvalitetsparametre som nærværende faglig og pædagogisk ledelse, 

stærk børne- og ungemiljøer styrkelse af brobygning (både til og fra skolen) samarbejde om 

tidlig indsats faktisk indarbejde i fremtidens skole i Faxe Kommune.  

 

Finansiering på SFO’ernes bekostning 

BUPL har været inviteret med ind i processen omkring den nye ledelsesstruktur. Her har vi 

peget på nogle af de problemer, som angår ledelsen af SFO-området.  SFO’erne udgør en 

væsentlig del af skolernes virksomhed og SFO’ernes betydning for børns trivsel, udvikling af 

sociale relationer mv. er uomtvistelig. Alligevel synes SFO’erne ledelsesmæssige udfordringer 

helt af blive ignoreret i de fremsendte udspil. Det er efter BUPL’s opfattelse stærkt kritisabelt. 

 



 

SFO’ernes ledelsesmæssige udfordringer består kort fortalt i, at man ikke er sikret en 

pædagogfaglig ledelse, som har sit faglige udgangspunkt i det pædagogiske område. Samtidig 

er SFO’ernes økonomi uigennemsigtig og det fremstår ikke klart, hvor vidt ressourcer tildelt en 

SFO, rent faktisk også anvendes her eller hvordan penge allokeres rundt mellem skoler og 

tilbud. Der er behov for en politisk præcisering af, at SFO’erne skal have en pædagogfaglig 

ledelse med eget budgetansvar.  

Den nuværende laissez faire tilgang til SFO-ledelsen, hvor den enkelte skoleledelse kan gøre 

som de vil, fungerer ikke. Og det betyder igen, at man ikke realiserer det pædagogiske 

potentiale, som fritidsområdet indeholder. Og igen, at børn- og unge oplever en langt mere 

problematisk skolegang med dårligere resultater end de ellers ville gøre. 

Forvaltningens manglende forståelse for det fritidspædagogiske områdes muligheder afspejler 

sig også i finansieringen af den nye struktur. Ganske vist fremgår det ikke af selve 

strukturudspillet, hvor pengene skal komme fra. Men sammenholder vi forslaget med de 

besparelsesforslag som er fremsat til kommunens budget 22, fremgår det, at der arbejdes 

med nedskæringer på SFO-området. BUPL tager skarp afstand for, at man vil styrke 

skoleledelsen på SFO’ernes bekostning. 

 

Ungemiljøer 

Det nye strukturforslag opererer med en øget satsning på ungemiljøer. Det fremgår at 

satsningen primært omfatter udskolingen. Her ud over står det ikke klart, hvad problemet 

består i og hvordan det løses. Er det de problemer, der unge oplever eller er det dårlige 

ratings hvad angår trivsel, karakterniveau og andel af unge, der tager en ungdomsuddannelse, 

der er problemet. 

Det fremgår heller ikke klart, hvordan opgaven konkret tænkes grebet an og beslutter man den 

politisk fremgår det heller ikke, hvad skolerne konkret forpligter sig til. 

Fra BUPL’s side vil vi foreslå, at man gentænker indsatsen for de unge. Ikke kun i en 

struktursammenhæng, men også selve den grundlæggende forståelse af de problemer børn 

og unge oplever og de samfundsmæssige konsekvenser som f.eks. mistrivsel har på 

skolegang, læring og personlige udvikling. 

I den sammenhæng mener, vi at tiltage generelt bør have mere fokus på børn og unges trivsel 

og at perspektivet for at skabe et bedre (skole) liv bør omfatte alle folkeskolens børn. Fra 

indskoling til udskoling.  

 

 



 

Tidlig indsats er er væsentligt element i bedre og mere udbytterig folkeskole. Naturligt er det, 

at man fra politiske side retter indsatsen mod udviklingen af SFO’erne og deres opgave med 

at skabe trivsel, udvikle det daglige forældresamarbejde og skabe nye perspektiver på 

børnenes læring. Kimen til de problemer, vi oplever i udskolingen skal forebygges i 

pædagogisk kontekst tidligere i skolelivet. 

 

Konklusion 

BUPL mener: 

At en ny struktur målrettet skal sikre bedre trivsel og bygge på en mere helhedsorienteret 

forståelse af børns udvikling og læring og tidlig indsats. 

At SFO’erne skal have egen pædagogfaglig ledelse med eget budgetansvar. 

At konceptet om ungemiljøer skal udbredes til bedre børne og ungemiljøer med SFO’ernes 

som en væsentlig drivkraft. 

BUPL kan ikke anbefale yderligere udgifter til ledelse, som reelt finansieres af SFO’erne. 

Hvis I har spørgsmål til vores bemærkninger eller ønsker yderligere drøftelser af udvikling på 

det pædagogiske område i Faxe Kommune, står BUPL naturligvis til rådighed. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Thomas Riis-Andersen 

Faglig sekretær, BUPL  

tsn@bupl.dk 

T: 35 46 54 61 
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Høringssvar vedr. skolestruktur. 
 

Centerudvalget under Center for Børn og Undervisning har 

gennemgået materialet og drøftet modellerne vedr. skolestrukturen 

og har følgende bemærkninger: 

  

Strukturen i kommunens skolevæsen er et særdeles vigtigt og på 

mange måder kompliceret emne at forholde sig til, og derfor 

bifalder Centerudvalget også, at processen har indeholdt en meget 

bred inddragelse af mange aktører og en omfattende analyse. 

Processen og det fremsendte høringsmateriale vurderes at være af 

høj kvalitet og til trods for analysens kompleksitet overskueligt at 

forholde sig til.  

 

I det nedenstående forholder vi os først til modellerne 1-5 og derefter 

til de 3 tilvalgsmoduler.  

 

Modellerne 1-5 

Centerudvalget er overvejende stemt for model 1 med den 

begrundelse, at vi oplever et skolevæsen i positiv udvikling, og et 

skolevæsen som for første gang i mange år begynder at tænke og 

handle fælles. Ved at give stabilitet og kontinuitet til den struktur, tror 

vi på, at skolevæsenets udvikling herfra og frem får de bedste 

strukturelle rammebetingelser.  

 

Dernæst er det vores vurdering, at arbejdet med både Børn i 

Fællesskaber og Fælles om Forebyggelse får de bedste strukturelle 

betingelser gennem model 1, idet nuværende distriktsstruktur på 

skoleområdet er tænkt ind i mange af de processer og 

underliggende strukturer, som er gældende for de to nævnte 

indsatser.  

På den baggrund er vi ikke tilhængere af en selvstændiggørelse ud i 

mindre skoler, som det foreslås i modellerne 2-4. Begrundelsen herfor 

er, udover det som er nævnt ovenfor, at mange af skolerne i model 

2-4 får en størrelse, som vil give dårligere vilkår og muligheder i 

forhold til både det faglige grundlag på skolerne og ikke mindst 

deres økonomi. Dernæst vil en så omfattende ændring i strukturen 

kunne betyde, at skolerne i de næste 1-2 år efter beslutningen skal 

bruge forholdsvis mange ressourcer på at finde sig til rette som en ny 
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organisation. Endelig vil vi fremhæve, at model 2,3, og 4 vil medføre 

en uhensigtsmæssig ”skævhed” i skolestørrelserne, hvilket kan gøre 

det svært at samarbejde skolerne i mellem, idet 

skolelederfunktionen samt skolernes vilkår og muligheder bliver 

væsensforskellige.  

 

Vi er i Centerudvalget heller ikke tilhængere af model 5, idet vi er 

bekymrede for, at en overgang fra mellemtrin til udskoling, der 

omfatter et skoleskifte, vil skabe øget usikkerhed hos en stor del af 

elever og forældre på Øst- og Midtskolen. En sådan usikkerhed vil 

kunne risikere at øge tilgangen til privatskoler og dermed true 

skolevæsenets elevgrundlag. Vi hæfter os i den forbindelse ved, at 

der i analysen ganske vist vurderes at være et økonomisk potentiale 

i forbindelse med muligheden for klasseoptimeringer ved 

overgangen fra mellemtrin til udskoling, men der er samtidig en 

nogenlunde tilsvarende økonomisk udgift forbundet med skolernes 

befordringsforpligtigelse.  

 

I alle 5 modeller er det tænkt ind, at der skal ske en opnormering af 

ledelseskapaciteten, hvilket vi bifalder.  

 

Tilvalgsmodulerne A-C 

I forhold til tilvalgsmodulerne vurderer vi det hensigtsmæssigt at 

selvstændiggøre specialskolerne for derigennem at organisere de 

tre enheder i én samlet specialskole med egen ledelse. Hvorvidt der 

fortsat skal være et administrativt fællesskab med Midtskolen, 

således de administrative ressourcer fortsat deles mellem de to 

skoler, må vurderes. Det har fungeret i den tid, hvor de har været 

organiseret under én skole, og det må derfor også være en 

mulighed, såfremt specialskolen bliver selvstændiggjort.  

 

I forbindelse med specialskolerne peger vi ligeledes på, at der sker 

en fysisk samling af Øen og Skolen ved Skoven. Dette gerne med en 

plan for, hvordan Centerklassen på sigt kan indgå i 

sammenlægningen. Sammenlægningen af først Øen og Skolen ved 

Skoven og eventuelt sidenhen Centerklassen, vil styrke koordinering 

og samarbejde om de daglige opgaver på specialskolen, ligesom 

det vil kunne muliggøre en højere grad af nærværende ledelse i og 

med, ledernes tid til transport mellem afdelingerne bortfalder. Alt 

sammen til gavn for specialskolens udvikling, de ansatte og 

eleverne.  

 

Det er også Centerudvalgets holdning, at det i forbindelse med en 

selvstændiggørelse af specialskolerne skal sikres, at de i deres 
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funktion og virke bliver en aktiv del af det samlede skolevæsen og i 

højere grad kan anvendes som en faglig ressource ind i styrkelsen af 

almenskolernes læringsmiljøer.  

 

Det er i tilvalgsmodul B foreslået, at der sker en faglig og 

pædagogisk toning af udskolingerne gennem valgte temaer. Vi 

bifalder denne mulighed, og den er for os at foretrække frem for 

fysiske udskolinger på Midt- og Østskolen. Det er i den forbindelse 

vores opfordring, at skolerne får en forholdsvis stor frihedsgrad i 

forhold til valg at udskolingstema, så lang tid temaet blot sigter mod 

at realisere de vigtige strategiske mål, som vi har for de ældste 

elever i skolevæsenet. Det kan f.eks. være målet om større 

uddannelsesparathed.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Reumert  Stine Baad Clausen 

Centerchef    Næstformand i Centerudvalget 
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Vordingborg, den 16. august 2021 

 
 
 
 
Høringssvar vedr. Skolestruktur 
 
Lærerkredsen Faxe Vordingborg har gennemgået det omfattende materiale og har 
følgende bemærkninger: 
 
Uanset hvilken model der peges på, bifalder vi, hvis ledelse opnormeres. Det er vores opfattelse, at 
den nuværende tildeling ikke harmonerer med det faktiske behov. Nærværende og lærerfaglig le-
delse er en af grundstenene i at lave god skole. Samtidig er det vigtigt, at ledelsen på den enkelte 
skole har den nødvendige beslutningskompetence, så lærere og ledelse i fælleskab kan træffe de 
bedste beslutninger i forhold til skolens daglige drift, hurtigt og agilt med afsæt i eleverne og un-
dervisningen.  
 
I Faxe Kommune er der igangsat et større arbejde med at implementere Fælles om Forebyggelse og 
Børn i Fællesskaber. Når en ny skolestruktur skal besluttes, bør der fra politisk side være fokus på, 
at skolerne har rammerne til at kunne løfte opgaven i forhold til implementeringen og udmøntnin-
gen - både økonomisk, i form af frihedsgrader og råderum samt nok lærerressourcer, så eleverne 
får de bedste forudsætninger for undervisning af høj kvalitet. 
 
Vi bifalder, hvis specialskolerne fremadrettet selvstændiggøres.  Det har i en årrække været svært 
at gennemskue deres økonomi og personaleressourcer. Vi er af den overbevisning, at det vil styrke 
specialskolerne, deres kultur og tilbud, hvis de bliver en selvstændig enhed. Samtidig mener vi, at 
det vil skabe større engagement hos medarbejdere og ledere, når beslutningskompetencen kom-
mer tættere på. Den tidligere redegørelse fra Care Match peger også på, at der er behov for et øget 
fokus for at udvikle specialskolerne.  
 
Alle er enige om, at vi har brug for gode folkeskoler og specialskoler i Faxe Kommune. Det kræver, 
at der tages et politisk ansvar, og at ledere og lærere får det nødvendige råderum og tilstrækkelig 
beslutningskapital ude lokalt til at forme og udvikle de enkelte skoler – uanset om skolerne bliver 
selvstændige enheder eller fortsat er samlet i områder.  
 
Skulle der være spørgsmål eller vinkler, I ønsker uddybet eller belyst, står Lærerkredsen som altid til 
rådighed med vores viden og prioriterer et fortsat godt samarbejde om et stærkere skolevæsen i 
Faxe Kommune. 
 
 
Venlig hilsen og på vegne af kredsstyrelsen 
 
 
Mette Brendstrup Laursen   Stine Baad Clausen    
Formand      Næstformand og FTR       
 
 

mailto:060@dlf.org
http://www.kreds60.org/


 

  

 

  
  

Faxe Musikskole 

Præstevænget 23  

4690 Haslev 

Telefon         56 20 38 20 

www.musikskolen.faxekommune.dk 

 

Dato 13.08 2021    

Mail:  musikskolen@faxekommune.dk   

 

Høringssvar fra Faxe Musikskole 
Faxe Musikskole har følgende bemærkninger til høring i forbindelse med fremtidig 

skolestruktur. 

 

Vi vil gerne kvittere for den gennembearbejdede proces og materialet, der er udarbejdet i 

forbindelse med modeller for skolestruktur.  

 

Faxe Musikskole hæfter sig særligt ved udskolingsmodellen 5. I model 5 nævnes det, at der 

ved kapacitetsudfordringer på Rollo Skolen kan være tale om, at musikskolen skal flytte. Vi 

vil gerne påpege, at musikskolen flyttede til Rollo Skolen for 4 år siden i forbindelse med 

ejendomsstrategien, hvorfor vi forholder os skeptiske ved tanken om endnu en flytning af 

musikskolen, samt de forholdsvis store omkostninger samt tab af miljø som vil være forbundet 

hermed. 

 

Musikskolens placering på skolens matrikel har bidraget til både at styrke det tværfaglige og 

det musikfaglige samarbejde mellem skolevæsenet og musikskolen. Herudover har det 

bidraget til at udvikle et ungemiljø og styrket den musiske kvalitet, hvor kvalitet og ungemiljø 

netop er nogle af værdierne, der er lagt til grund for udarbejdelse af modellerne. 

 

Under den nuværende skolestruktur er der etableret et ensartet Åben Skole samarbejde mellem 

Musikskolen og folkeskolen. Samarbejdet har gennem de sidste 7 år bestået af: 

 

 Kompagnon undervisning, hvor alle 2. klasser har to musiklærere; én fra folkeskolen 

og én fra musikskolen, sang og kor dage i løbet af året for 3. og 4. klasser 

 Musikpoint - forskellige muligheder og aktiviteter  

 Kompetenceløft i form af fælles kursus dage for samtlige musiklærer 

 

Samarbejdet har styrket den faglige musiske kvalitet i undervisningen og har derved styrket 

vores børns musikalske og kreative kompetencer. Årligt er omkring 500 børn en del af 

ovenstående og kvaliteten af samarbejdet underbygges i evaluering af Åben Skole fra januar 

2021 ved Center for Børn & Undervisning. 

 

Under den nuværende skolestruktur har samarbejdet bidraget til, at alle børn og unge møder et 

ensartet og højt fagligt musisk niveau i folkeskolen og dette samarbejde ønsker Faxe 

Musikskole af fastholde. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Svend Pedersen, Musikskoleleder og Anette Nygaard Bang, Bestyrelsesformand 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

FOA Sydsjælland 

Bataljonsvej 3 * 4700 Næstved * Til: 4697 2800 * sydsj@foa.dk * www.foa.dk/sydsjælland 

 
Faxe kommune har sendt modeller for en ny skolestruktur i høring, FOA Sydsjælland har 

følgende bemærkninger. 

 

FOA Sydsjælland har valgt ikke at pege på en bestemt model, men kommer i vores høringssvar med 

bemærkninger til, hvad vi tænker er vigtigt at Børn & Læringsudvalget har fokus på, når de skal beslutte 

hvilken skolestruktur der fremadrettet skal være i Faxe kommune. 

 

Hvad der skal til for, at børn lærer bedst? 

Det er tydeligt, at trivsel er en forudsætning for læring, og at samspillet mellem undervisning og fritid, 

lærere og pædagogiske medarbejdere styrkes til fordel for børnenes trivsel, alsidige udvikling og inklusion. 

SFOén er en vigtig del for børnenes læring og trivsel på skolerne, derfor stiller vi os meget undrende over, 

at SFOérne ikke er nævnt et eneste sted i høringsmaterialet. Vi efterlyser en mere faglig tilgang til SFOérnes 

rolle og deres betydning for børns trivsel og læring i skolen.  

Vi opfordrer, at der tages en politisk drøftelse og prioritering, således at kvalitetsniveauet i SFO-tilbud til 

børnene i Faxe kommune stemmer overens med de resurser der tildeles, så det bliver et aktivt tilvalg og 

ikke et fravalgt for børnene. 

I Faxe komme har flere af SFOérne i perioder manglet en daglig leder, andre steder har man valgt at 

ansætte indskolingsledere, der har ansvar for både undervisning i indskolingen og det pædagogiske arbejde 

samt den pædagogiske udvikling i SFOén.  

Det betyder at, medarbejderne ikke har haft en leder som, det daglige fyrtårn, inspirerende, visionær, der 

viser retning og har fingeren på pulsen. Dette betyder at medarbejderne oplever manglede sparring i det 

daglige, samt en følelse af at være overladt til sig selv.   

I de forskellige modeller som høringsmaterialet beskriver, opnormeres ledelseskapaciteten, her mener vi at 

der også skal være et øget fokus på en daglig pædagogisk /personale leder på den enkelte SFO. 

 

Omkring tilvalgs modeller vedr. specialskolerne A-C, vil vi dog pege på model A. Vi mener at denne model 

vil styrke området når den selvstændiggøres fra skolerne, da der kommer et øget fokus på området, vil 

specialviden ikke gå tabt når den er samlet under en og samme ledelse.  

Afslutningsvis vil vi opfordre, til større gennemsigtighed, samt at der bliver en ensartet og gennemskuelig 

fordeling af ressourcer hvad enten det er på den enkelte specialskole eller almene skole. 

 

Med venlig hilsen 
Ulla Mikkelsen  
Pædagogisk Sektor  
FOA Sydsjælland   



Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget  

ifm. Skolestrukturen i Faxe Kommune 

Folkeoplysningsudvalget (FOU) anerkender og takker for, at vi må fremsende høringssvar. 

FOU repræsenterer som bekendt de folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Faxe kommune og 

FOU har med interesse læst de 5 modeller samt de 3 tilvalgsmuligheder om en fremtidig 

skolestruktur, som Uddannelsesudvalget har sendt i høring. FOU kan kun være enig i, at det skal 

tilstræbes at opnå de bedste ledelsesmæssige forhold til gavn for både elever og lærer. 

FOU anerkender, at de skolemæssige overvejelser og hensyn naturligvis vejer tungt, og i sidste ende 

kan betyde at foreninger og aftenskoler må anvises/henvises til andre lokaliteter, end de kendte i 

nærområdet. Det er udvalgets forventning, at foreninger og aftenskoler inden for rammerne af en 

fremtidig skolestruktur kan forvente at gøre brug af kommunale lokaler og udendørs anlæg i samme 

størrelsesorden og på samme vilkår, som de kan på nuværende tidspunkt. 

For så vidt angår modellerne 1 – 4 har FOU ingen umiddelbare bemærkninger til disse, da punkterne 

jo alene omhandler forslag til den distrikts- og ledelsesmæssige opdeling af skolerne. 

Angående model 5 om samling af udskolingen på én skole i hvert distrikt, har FOU følgende 

bemærkninger: 

FOU kan være bekymret for, at en samling af udskolingen på én skole i hvert distrikt kan være 

medvirkende årsag til, at unge flytter deres forenings- og fritidsaktiviteter fra de nuværende 

foreninger til de foreninger som er ”hjemmehørende” på eller i nærheden af de skoler, hvor 

udskolingen fremadrettet vil komme til at være placeret, hvilket kan være medvirkende til at mindre 

foreninger på sigt mister medlemmer, i værste fald må lukke. 

Det er FOU´s opfattelse, at nærhed til et lokalområde spiller en meget stor rolle for de fleste 

foreninger og klubber. Det gælder i særlig grad for børn og unge der transporterer sig selv til og fra 

den pågældende forenings aktivitet – og de fysiske rammer/sted hvor aktiviteten finder sted. 

FOU kan som følge heraf være bekymret for, at de nuværende stramme tidsgrænser for brugen af 

anviste lokaler bliver yderligere udfordret og med at de unge, hvis udskolingen samles, så også skal 

transportere sig ”hjem” og dernæst til fritidsaktiviteten hhv. at udskolingen de pågældende steder 

”blokerer” for foreningsaktiviteter i større omfang end nu. 

I forbindelse med den måske ændrede ledelsesstruktur på skolen er det FOU´s håb, at der kan 

komme mere fokus på de ledige perioder i gymnastiksale og haller i dagtimerne, som så kan fordeles 

til aftenskolerne og andre folkeoplysende aktiviteter, som har mulighed for at udnytte denne ubrugte 

kapacitet. 

Det er ligeledes FOU´s håb, at det igangværende samarbejde mellem skolerne og foreningerne 

opretholdes og gerne udbygges til gavn for alle. 

FOU stiller sig gerne til rådighed i en fremtidig dialog, såfremt det må blive et ønske. 

 

På vegne af Folkeoplysningsudvalget 

Torben Reiner Jensen,  

Formand 



Handicap rådet har på mødet 10-8-2021 efter gennemgang af Centerchef Henrik 
Reumert valgt nedenstående indstilling som vort Høringssvar  
 
Tilvalgsmodel A: Organisatorisk/administrativ selvstændiggørelse af specialskolerne/klasserne, som 
samles med direkte reference til centerchefen:  
(Anbefales af handicaprådet) 
Tilvalgsmodel A har mange fordele for målgruppen, som er børn med behov for særlig tilrettelagt 
undervisning i trygge rammer. 
Model A vil medføre korte beslutningsveje for ledelsen af specialskolerne, og vil samtidig give 
centerchefen øget indsigt i muligheder og behov på området. 
Ligeledes vil modellen i oplægget kun medføre en mindre og overskuelig afledt merudgift på drift. 
Ledelseskræfterne vil blive koncentreret omkring at drive specialundervisning og dette giver 
mulighed for at udvikle kvaliteten i tilbuddene til Faxe Kommunes børn og unge, så man dermed 
fastholder flere elever i kommunens egne tilbud. 
Målet overordnet set for eleverne er at de efter endt skolegang, i lighed med øvrige elever sikres 
adgang til arbejdsmarkedet/videreuddannelse på samme muligheder- derfor også vigtigt at 
ledelsen har fokus på at indlæringen for den enkelte elev sikres- sammen med trivslen. 
 
 Tilvalgsmodel A indeholder flere positive perspektiver, som muligheden for at specialskolerne løftes 
op til også at afrapportere data på tilnærmet samme måde, som almenområdet. 
Modellen indeholder en klar styrkelse af det ledelsesmæssige, som ligestilles med de øvrige skoler – 
og dermed med de øvrige skolebørn i Faxe Kommune inkl. skolebestyrelse (almendelen). 
  
Særlige opmærksomhedspunkter ved implementering af Tilvalgsmodel A: 
Ved implementering af tilvalgsmodel A bør Faxe Kommune sikre, at der bliver mulighed for at 
specialpædagoger i daginstitutioner og almenskole kan sparre med kollegaer som er ansat i 
specialundervisnings-området i Faxe Kommune. 
Gensidig sparring og rådgivning er afgørende for, at børn får den nødvendige og tilstrækkelige 
hjælp, så tidligt i deres forløb som muligt, med fokus på det forebyggende og lærende perspektiv, 
som jo er formålet med programmerne Fælles om Forebyggelse samt Børn i Fællesskaber. 
  
Tilvalgsmodel C: Specialskolerne samles fysisk på Sofiendalsskolen:  
(Anbefales ikke af handicaprådet) 
Børn og unge, med behov for en særlig tilrettelagt undervisningsindsats, har dét fællestræk, at de 
fleste trives bedst i mindre grupper og på overskuelige lokaliteter. Modsat vil en stor del af disse 
børn og unge mistrives i sammenhænge, hvor der er mange mennesker, og hvor det fysiske sted er 
uoverskueligt/ stort. Derfor mener Handicaprådet at tilvalgsmodel C ikke en god eller bæredygtig 
model for denne gruppe børn og unge, ligesom risikoen for at børn og voksne indenfor 
specialskoleområdet risikerer yderligere stigmatisering, når de fysisk lokaliseres samme sted og 
samme sted som almenskolen.  
Erfaring fra flere steder viser også, at trods mulighed for spejling i elever fra normalområdet – sker 
dette desværre ikke. 
Børn, unge og de ansatte voksne i specialskoleområdet har behov for trygge og forudsigelige 
rammer, der understøtter udviklingen af dén kvalitet for børnene, som forhåbentlig er ambitionen i 
Faxe Kommune.  
 

Haslev d 12-8-2021 

Med venlig hilsen- på vegne af Handicaprådet 

Claus Bo Hansen  

Formand for Handicaprådet
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Høringssvar  
 

Kære Faxe Kommune 

 

Så vidt jeg forstår de foreslåede modeller for skolestruktur i Faxe Kommune, er der ingen modeller, 

der ændrer ved det allerede meget store skoledistrikt i Haslev området. Her tænker jeg på 

udskolingen, hvor en meget stor andel unge er samlet på Nordskovskolen fra 7. klasse. I den 

forbindelse er der nogle logistiske udfordringer, jeg mener skal med i betragtningen for valg af 

modeller: 

 

1: der skal være bedre transport, der passer til skolens skema og særligt hvis der gives fri meget før 

(Nordskovskolen var ikke gearet til denne ”oplands” opgave, da vores tre børn gik på skolen). Når 

man vælger at børn fra Ulstrup/Bjerrede mv skal til Haslev og der ikke er gode busforbindelser, så 

giver det ret store logistiske udfordringer. Der cykles om sommeren, men uden cykelsti og alene af 

en mudret gammel kirkesti. Jeg tror slet ikke, der er tænkt over dette. Er der fritime midt på dagen 

må der være et opholdsrum for de elever, der jo ikke kan nå hjem og tilbage igen. 

 

2: konfirmationsforberedelse skal ind tænkes bedre. Eleverne, der tilhører Terslev Kirke, kunne ikke nå 

til undervisning på Nordskovskolen efter præst (der var 10 min fra slut til timen begyndte på 

Nordskovskolen). Kirken havde ikke noget ansvar og det havde skolen heller ikke. Det betød, at vi 

forældre midt på formiddagen måtte skiftes til at hente fra præst og køre til Nordskovskolen. Det kan 

ikke være rigtigt.  

 

Der kan være sket ændringer, da det er nogle år siden, mine børn gik i folkeskole, men det er 

virkeligt vigtigt, at den enkelte skole er gearet til modellen og især i forhold til de lange transporter i 

kommunen. Det forhold er stadig aktuelt.  

 

Med venlig hilsen 

 

Helle Woetmann, Terslev/Bjerrede 
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Kære politikere 
Vi misunder jer ikke, at skulle træffe en beslutning som denne, der er så 
kompleks.  I skal have ros for at have modet så tæt på et kommunalvalg.  
Vi håber, den vedtagne skolestruktur også bliver den endelige for de næste 
mange år. Så vi ikke igen skal ud i samme bekymringer om 3- 4 år. Det har 
vi desværre prøvet før. Processer som disse – fylder meget mere i vores 
hverdag, end I måske er klar over. Det fylder at være bekymret for skolens 
og elevernes fremtid, ens job og fremtidige ledelse. 
Fra vores forvaltning har der været foretaget et grundigt arbejde i forhold 
til at skabe overblik. Det takker vi for.  
 
Den korte version fra MED på Midtskolen er, at vi som udgangspunkt 
ønsker at forsætte med den nuværende struktur med 3 afdelinger(0-
9 klasse) Det gør vi, fordi vi ønsker at fortsætte det samarbejde, der er på 
tværs af matriklerne i forhold til elevernes faglige og sociale udvikling. Vi 
har et godt samarbejde afdelingerne imellem i forhold til elever, der har 
brug for nye muligheder. Præcis som det kræves i Børn i Fællesskaber. 
I forbindelse med at se på skolestrukturen, burde der ses på en ændring af 
skoledistrikterne i Haslev således, at eleverne spredtes mere.  På Vibeeng 
og Nordskovskolen er man ved at sprænges, mens Sofiendal har plads til 
flere elever. 
I forbindelse med styrkelse af Ungemiljøer vil vi påpege, at det ikke bør stå 
som et selvstændigt punkt, idet det at arbejde med ungemiljøer i forvejen 
foregår på vores skole, fx i forhold til vores linjefag, hvor vi også arbejder 
med vigtigheden af at få en ungdomsuddannelse. For bl.a. at kunne holde 
det fokus, mener vi det er vigtigt at beholde overbygningerne på alle 
afdelingerne. Det bevarer nærheden, også i forhold til forældresamarbejde. 
 
I forhold til at selvstændiggøre specialskolerne er der ikke enighed i MED. 
Det skyldes, at de meldinger vi får fra personalet er delte, nogle synes det 
vil være godt med en selvstændiggørelse, det handler nok mest om Skolen 
ved Skoven og Center klasserne, mens man fra Øen giver udtryk for, at man 
gerne vil kunne fortsætte samarbejdet med almenområdet, som man gør 
pt, både i forhold til enkelte elever og i forhold til, at personalet fra Øen og 
almenområdet har mulighed for at samarbejde rent fagligt. 

Center for Børn & Undervisning 

Høringssvar vedr. Skolestrukturen  
Fra Midtskolens MED-udvalg. 
 

Postadresse: 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
Telefon 56203000 
 
Kontoradresse: 
Sofiendalsvej 42a 
4690 Haslev 
 
Direkte telefon 56204403 
www.faxekommune.dk 
 
Dato: 15. august 2021 
 
Sagsnummer: 
17.21.00-G01-20-18 
 
 
 
 
 
Du bør bruge Digital Post eller 
sende/aflevere et fysisk brev,  
hvis du vil skrive til os.  
Sådan beskytter du bedst dine 
oplysninger. 
 
Dine personoplysninger passer  
vi godt på! Du kan læse om,  
hvordan vi behandler dine  
oplysninger, og hvilke rettigheder  
du har på www.faxekommune.dk. 
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Selvstændiggøres specialskolerne er det meget afgørende, der besluttes, 
hvem der kan træffe praktiske beslutninger som fx deling af lærere, lokaler 
og faciliteter – det som skolelederen for Midt gør i dag. 
 
I forhold til at samle specialenhederne på Sofiendal er det som 
udgangspunkt en god ide, at eleverne på Skolen ved Skoven spejler sig i 
elever fra almenområdet. Udfordringen kan være, at eleverne kan finde det 
ubehageligt at være så tæt på tidligere kammerater og for nogle af almen 
eleverne er der en historik, som ikke altid har været rigtig god.  
Derfor er det vigtigt, at der kommer et miljø inde såvel som ude, der 
tilgodeser eleverne fra Skolen ved Skoven. Her tænkes der særligt på 
legepladser og toiletfaciliteter tæt på Skolen ved skovens elever.  
 
Sofiendalskolens legeplads er næsten ikke-eksisterende pga. nedrivninger, 
og der mangler ressourcer til at købe nye aktiviteter til en rigtig legeplads. 
Det skal der kigges på, for alle elevers skyld. 
Ift. ledelse og lærere er det en god ting, hvis Skolen ved skoven kom ind på 
Sofiendalskolen. Vi vil kunne lære en masse af hinanden, og det giver nogle 
rigtig gode muligheder for faglighed og fagfordelingen både på 
Sofiendalskolen og på Skolen ved Skoven.  Det vil være i den ånd, der er i 
”Børn i Fællesskaber” og ”Fælles om forebyggelse”. 
Både i forhold til forslaget om at Vestskolen bevares og Midt og Øst deles 
op i selvstændige skoler(model 4)og i forhold til at lave et Haslev distrikt 
(model 2) så er vi I MED af den opfattelse, at det vil være at dele skolerne i 
”a og b hold” i forhold til den økonomi der vil være til rådighed. Dette 
ønsker vi ikke. 
Dette var ordene. 
 
Med ønsket om en god løsning og en god arbejdslyst til jer. 
 
 
På vegne af Midtskolens MED-udvalg 
 
 
 
Kim Laursen                                                                   Lene Høiriis Nielsen 
Formand                                                                         Næstformand 
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Midtskolens skolebestyrelse anbefaler model 1, og samtidig at man 
samler Skolen ved Skoven på Sofiendalskolen – under den 
nuværende ledelse. På den måde skabes de bedste rammer for 
høj fagligehed og stor trivsel. 

 

Center for Børn & Undervisning 
 

 

Høringssvar vedr. Skolestrukturen. 
- Fra Midtskolens skolebestyrelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra skolebestyrelsens perspektiv skabes den bedste skole ved, at eleverne, 
forældrene, personale og ledelse bevarer skolestrukturen, som den ser ud i 
dag. Dvs. 

 

Skolerne har brug for ro! Det gør man ikke ved at rode rundt i scenarier 
hvert ca. 4 år ift. store ændringer af skolestrukturen. Det er vores ønske, at 
der nu træffes en beslutning – og at skolerne herefter får den ro, det kræver 
til at implementere alle de tiltag, som hele tiden sættes i gang. Det skaber 
en uro – og det forstyrrer forældre, elever og personaler. Vi skal ikke 
risikere, at elever/forældre og personale fravælger den danske folkeskole til 
fordel for friskoler, privatskoler eller andre kommuner. Det skal vi have 
bremset nu. 

 
Midtskolens står strækt fagligt, socialt og innovativt. Det har den gjort i 
hele perioden, den har heddet Midtskolen. 

 
Et af de flagskibe, Midtskolen har, er linjefagene. Den ordning er måske 
den bedste ordning, der er lavet i Danmark. Det er ikke kun os selv, der er 
glad for det – også ungdomsuddannelserne fortæller andre 
ungdomsuddannelser om de tiltag, vi har lavet. Det er en rigtig god 
historie for Faxe Kommune. 
Fagligt er karakterne steget hele to procentpoint siden ordningen trådte i 
kraft må Midtskolen – og gennemsnittet ligger over landsgennemsnit. 
Arbejdet i linjefagene slår også igennem på de andre fag, og er med til at 
løfte fagligheden her. Lærerne bliver fagligt bedre af undervisningen på 
linjefagene, fordi de har en fordybelse og et samarbejde med 
ungdomsuddannelsens lærere. Vi ved, at Midtskolens elever klarer sig 
bedre i Faxe, når det gælder om at vælge og fastholde den 
ungdomsuddannelse, de har valgt. 
Eleverne får et større kendskab til hinanden på tværs af afdelingerne. Men 
ikke nok med det – de store elever i 9 klasse hjælper de yngre elever i 7 og 

Postadresse: 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
Telefon 56203000 

 
Kontoradresse: 
Sofiendalsvej 42A 
4690 Haslev 

 
Direkte telefon 56204403 
www.faxekommune.dk 

Dato: 13. august 2021 

Sagsnummer: 
17.21.00-G01-20-18 

 
 
 
 

Du bør bruge Digital Post eller 
sende/aflevere et fysisk brev, 
hvis du vil skrive til os. 
Sådan beskytter du bedst dine 
oplysninger. 

 
Dine personoplysninger passer 
vi godt på! Du kan læse om, 
hvordan vi behandler dine 
oplysninger, og hvilke rettigheder 
du har på www.faxekommune.dk. 

http://www.faxekommune.dk/
http://www.faxekommune.dk/
http://www.faxekommune.dk/
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8 klasse. Det er et dannelsesideal, der styrker eleverne og betyder meget for 
sammenholdet på skolerne. Det er vi stolte af. Vi kan se, linjefagene 
betyder kammeratskaber også efter folkeskolen. Dermed er Midtskolen 
faktisk med til at nedbryde de barrierer, der har været i Faxe kommune ift. 
Rønnede, Haslev og Dalby. 

 
Men linjefagene vil kun kunne eksistere, når man har en vis kapacitet til at 
sende elever afsted. Der vil ikke kunne blive oprettet hold, hvis man 
forestillede sig, at skolerne blev selvstændiggjort. Det ville slå den ordning 
ihjel, fordi ungdomsuddannelserne ikke kan lave holdstørrelserne store 
nok (stordrift) og dermed ikke økonomisk bæredygtige – og andre 
løsninger skulle findes. Med linjefagene lærer eleverne tidligt – men ikke 
for tidligt – at rejse ud i de faste rammer på skolerne, og det foregår på en 
sikker og tryg måde. Det er vigtigt, de kan det. Dermed er Midtskolens 
elever rustet til at møde ungdomsuddannelserne, fordi de opdager, 
at det ikke er så slemt at rejse med bus. Et nødvendigt onde, når man bor i 
Faxe. 

 
Vi tror på, Midtskolen kan blive et kraftcenter for folkeskolerne i Faxe. 
Forbliver specialskolerne under nuværende ledelse, kan vi blive et 
kraftcenter for inklusion – ikke bare i Faxe men i hele Danmark, hvis 
man politisk ønsker at være med til at udvikle på dette koncept ift. at skabe 
bedre inklusion for alle elever i Faxe – i almenskolen såvel som 
specialskolen. 
Vi tror ikke på Børn i Fællesskaber kan eksistere, hvis skolerne 
selvstændiggøres på den måde, vi tænker det i dag. Det vil ikke være muligt 
at trække elever tilbage til almenskolerne, da selvstændige skoler ikke har 
økonomien til at skabe særlige pædagogiske tilbud eller ansætte lærere/ 
pædagoger til specialpædagogiske tiltag – uden at skolerne vil få tilført  
flere ressourcer. Midtskolen har 2 CO-teachere, 6 trivselspædagoger, samt 
3 trivselslærere. Denne økonomi og mulighed ville ikke være til stede, hvis 
skolerne blev gjort selvstændige, og man ville ikke kunne lave 
understøttende teams, der gennem sparring med hinanden hele tiden 
arbejder på at blive bedre og bedre. Midtskolen har derfor investeret 
massivt i Børn i Fællesskaber i 2021 – initiativer der bruges på 
tværs af Midtskolen!  Midtskolens pædagogiske ledelse opkvalificeres 
sideløbende på kursuser i ”ledelse og inklusion”. 

 
Vi er meget opmærksomme på at udvikle fagligheden, som hele tiden 
udvikles med initiativer på tværs af specialskolerne og almenskolerne, fx i 
naturfag. Tiltag, uddannelse og fokus skaber resultater, og derfor 
står Midtskolen stærkt. Vi uddanner almen og specialskolernes personale i 
samme retning – og derfor ville det være ærgerligt, hvis specialskolerne 
ikke forblev en del af Midtskolen. Et af de områder, vi arbejder tæt 
sammen er i prøveforberedende fag, hvor der lige nu er et rigtig godt 
samarbejde med lærere i almen skolen og i specialskolerne. Det betyder 
blandt andet også, at lærerene i almenskolerne/ specialskolerne (særligt 
Øen) bytter personale, sådan at lærerne på almen området bliver klogere 
på inklusion, og speciallærerne bliver klogere på, hvad der forventes fagligt 
til en prøve i 9 klasse. 

 
Netop derfor bekymrer det os, hvis man vil lave specialskolerne 
selvstændige. For at børnene i specialskolerne kan udvikle sig – SKAL de 
spejle sig i andre elever, der ikke har de samme udfordringer. For at den 
inklusion skal lykkes, har Midtskolen udviklet et godt koncept, som der 
skal påbegyndes i dette skoleår bla. ift. brobygningen mellem almen- og 



Side 3 af 4  

Som ovenstående beskriver, så tror vi i skolebestyrelsen at en nuværende 
skolestruktur vil betyde: 

- Glade og dygtigere elever og tilfredse forældre 

- Flere elever, der vælger den rigtige ungdomsuddannelse 

og som gennemfører den 

- Et kraftcenter for inklusion i Midtskolen 

- Bedre brobygning mellem Midtskolens elever i 

specialskolerne og i almenområdet 

- Faglig stærkere ledelse og lærere 

specialskole. Med specialskolernes tildelingsmodel (som er god og 
nødvendig) er der lavet et godt fundament til, at Midtskolen fortsat kan 
skabe gode rammer for specialskolerne. Vi må ikke opdele vores børn i ”os 
og dem” – det ødelægger hele fundamentet for at skabe nærhed og ”børn i 
fællesskaber”. Derfor skal specialskolerne være under Midtskolens 
ledelse. 

 
Ovenstående kan kun lykkes, fordi vi kan udnytte stordriftsfordele. Endnu 
et eksempel er, at eleverne bruger det samme bogsystem i almenområdet 
men også på specialskolerne, for det skaber yderlige fordele ift. inklusion. 
Endnu et eksempel kunne også være fastholdelse af personale i Midtskolen, 
fordi vi kan ”flytte” lærerne/pædagogerne i et samarbejde rundt på 
Midtskolen, ift. ønsker om forandringer. Og sådan kunne vi blive ved. 

 

 

Og suppleres dette med: 
- At Midtskolen vil arbejde på at indføre af et lokalt 

forældreråd, såfremt model 1 vedtages, hvor arbejdet 

omhandler lokale initiativer. Vi skal fastholde den lokale interesse 

for den ”lokale skole”, som er så vigtig i et godt skolehjem- 

samarbejde. Derfor har vi også prioriteret at fortælle den gode 

historie for Bavneskolen, Møllevangskolen og Sofiendalskolen på 

vores hjemmeside – fordi det lokale betyder rigtig meget for nye 

tilflyttere. Vi sætter linket ind til vores hjemmeside, så I kan se 

filmene, hvis I ikke har gjort det endnu: 

https://midtskolen.aula.dk 
 

Er der en rød tråd igennem det nære til det lidt mere fjerne – og er 
der en tydelig kommunikation, så giver det glade borgere i 
lokalsamfundet . 
Et eksempel lokalrådet kunne arbejde med var trafikpolitik, 
kostpolitik o. lign. Folkeskolen skal være det naturlige førstevalg. 

 
Det vil være en rigtig god ide, at vores politikere samtidig kigger på 
infrastrukturen, sådan at busforbindelserne i Faxe bliver udvidet, og 
eleverne ikke skal tages ud af fx klubtilbud, fordi de ikke kan komme hjem 
med bussen. Vi skal have mulighed for at sende vores elever fra Haslev til 
fx Dalby uden, de kommer for sent til timerne i skolen eller skal stå og 
vente i timer på en bus. Det fungerer ikke godt nok i dag. 

 
Vi tror ikke på, det vil være rigtigt, at lave et ”Haslev-distrikt”. Det vil lave 
et skævt kvalitetsniveau. Vi kan frygte, at de mindre skoler vil få nogle 
urimelige økonomiske rammer ift. ”Haslev-skolen”. Det bliver ikke et fælles 
skolevæsen med lige rettigheder. 
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Med ovenstående beskrivelser ønsker vi at give vores politikere indsigt i, 
hvad der er vigtigt for Midtskolen. Det giver vores politikere en mulighed 
for at træffe en beslutning på oplyst grundlag. Held og lykke med arbejdet. 

 
På vegne af Midtskolens skolebestyrelse 

 
Niels Hansen, Skolebestyrelsesformand for Midtskolen 



 

 
 

Center for Børn & Undervisning 

PPR 
 

 

Skolestruktur 2021 

Høringssvar fra PPR 

Pædagogisk Psykologisk 

Rådgivning 

Telefon 56 20 34 60 

www.ppr2@faxekommune.dk 

  
.  

PPR vil gerne kvittere for det store arbejde og materiale, som knytter sig til beslutning om ny 

skolestruktur. 

 

PPR ønsker at der vælges en struktur som er langtidsholdbar og der for en længere periode ikke fortsat 

skal drøftes struktur. Der er brug for ro om skolerne og distrikt tænkningen. 

 

PPR er primært tilhænger af Model 1 og model 5, således at skole distrikterne fortsætter uændret. Dette 

giver organisatorisk en ensartethed på tværs af kommunerne. Og medfører ikke de udfordringer, det giver 

både at have områdeledelse og selvstændig ledelse. Ledelsesopgaverne vil, ud over de lokale forskelle 

medføre forskelle i ledelsesopgaven som kan udfordre samskabelse og koordinering på tværs. 

PPR savner i den anledning en model der opdelte distrikterne i 2 distrikter. Et vest distrikt og et Øst 

distrikt og dermed 2 selvstændige skoler, med skoleafdelinger. 

 

PPR anbefaler tilvalgsmodul A og samle specialtilbud til en samlet special skole og organiseres på et 

selvstændigt ledelsesniveau med egen økonomi. Dette vil give mulighed for en udviklings proces af vore 

specialtilbud som et samlet hele og uden at skulle være underlagt en almenskoles overordnende 

præmisser. Ligeledes vil det styrke Sofiendals skolen (almen) ledelsesmæssigt. 

 

PPR bakker op om tilvalgsmodul B. Vi har mange unge som bliver skole trætte og oplever sig dekoblet 

skolen. Der er brug for at vi kan fastholde unges interesse og engagement i at gå i skole og videre ud i 

ungemiljøer efter folkeskole. En fokusering og prioritering af ungemiljøer kan styrke dette. 

 

PPR ser udfordringer i tilvalgsmodel C. Der kan være en del fordele med at samle specialtilbud på en 

afdeling, men det vil påvirke Sofiendals skolens almene del, at der vil være mange special elever på 

skolens matrikel. Der må være en opmærksomhed på at værne om udvikling af Sofiendalskolen, som 

almen skole og tiltrække flere elever. Alternativt kunne man tænke at SVS skulle placeres på en anden af 

vore almen skoler. Dette vil give SVS større muligheder for mellemformer knyttet til elever fra SVS og 

almen klasser. 

 

 
Venlig hilsen 

 

Pia Jannie Frydkjær 

Leder af PPR  

Direkte tlf.: 56203471  

Mobil tlf.: 20567229  



 

 

Center for Børn & Undervisning  

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning  

Tingvej 7  Telefon: 56203936  

4690 Haslev   www.faxekommune.dk  

 

 

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev  

 

Digital Post: Du kan beskytte dine oplysninger bedst muligt ved at bruge 

Digital Post (eller fysisk brev).  

Som borger sender du Digital Post fra Borger.dk 

Som virksomhed sender du Digital Post fra Virk.dk. 

 

Dine personoplysninger passer vi godt på! Her kan du læse om, hvordan 

vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har:  

Behandling af personoplysninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489
https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=12489
https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/behandling-af-personoplysninger


Høringssvar Sundhedsplejen 
 

Vi har haft det oppe i sundhedsplejegruppen, som ikke umiddelbart havde nogle bemærkninger til 

de mange forskellige muligheder  

 

Helt overordnet set ønsker vi som samarbejdspartnere at der er to områder, hvor dagtilbud- og 

skolestrukturen samtænkes: 

Faxe kommune opdelt i to  – et Øst og Vest. 

Øst: Det gamle Øst og Rønnede/Kongsted og Dalby. Dagtilbud/dagpleje/skole 

Vest: Det gamle vest og Sofiendalsskole området. Dagtilbud /dagpleje/skole 
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På vegne af  
 
MED udvalget Faxe Ungdomsskole

Center for Børn & Undervisning 

 

 

 

Høringssvar om skolestrukturen i Faxe Kommune 

 

Ung Faxe - Ungdomsskolen peger ikke specifikt i retning i én af de fem 
modeller. 
 
Ung Faxe tilslutter sig argumentationen bag ’Tilvalg B’. 
 

Postadresse: 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
Telefon 56203000 
 
Kontoradresse: 
Søndergade 12H 
4690 Haslev 
 
Direkte telefon 56206200 
www.faxekommune.dk 
 
Dato: 13. august 2021 
 
 
 
 
 
Du bør bruge Digital Post eller 
sende/aflevere et fysisk brev,  
hvis du vil skrive til os.  
Sådan beskytter du bedst dine 
oplysninger. 
 
Dine personoplysninger passer  
vi godt på! Du kan læse om,  
hvordan vi behandler dine  
oplysninger, og hvilke rettigheder  
du har på www.faxekommune.dk. 



   

 

 

Center for Børn & Undervisning – Vestskolen  

 

 

 

        Vestskolen, den 15. august 2021 

 

Høringssvar vedr. skolestruktur 

 

Vestskolens MED-udvalg og skolebestyrelse har gennemgået det omfattende materiale 

og vil først og fremmest gerne kvittere for den meget omfangsrige inddragelsesproces. De 

mange interviews med forskellige interessenter omkring Vestskolen har alle peget på, at 

den nuværende organisering for Vestskolen fungerer, så derfor glæder det os, at denne 

organisering fastholdes i de fleste af de foreslåede modeller.   

 

MED-udvalget og skolebestyrelsen har desuden følgende bemærkninger: 

 

Som udgangspunkt peger vi på model 1, hvor den nuværende struktur for hhv. Øst-, Midt 

og Vestskolen fastholdes. Ved en selvstændiggørelse af nogle skoler er vi bekymrede for, 

at vi opnår et meget ulige skolevæsen, hvor hver skole bliver ekstrem sårbar. 

 

Ved at fastholde den nuværende skolestruktur mener vi også, at arbejdet med Børn i Fæl-

lesskaber kan få det rette fokus. Vi er af den overbevisning, at små, selvstændige skoler 

hverken har den nødvendige økonomi eller fleksibilitet til at kunne give eleverne de bed-

ste forudsætninger. På Vestskolen udnytter vi på nuværende tidspunkt i høj grad persona-

leressourcerne fleksibelt mellem vores afdelinger for at sikre kvalitet i opgaveløsningen. 

Denne fleksibilitet ønsker vi at udbygge mere i de kommende år. 

 

Vi bifalder, hvis specialskolerne fremadrettet selvstændiggøres. Vi er af den overbevisning, 

at det vil styrke samarbejdet, hvis almenskolerne fremover er ligeværdige samarbejds-

partnere med specialskolerne. Samtidig mener vi, at der er behov for et større ledelses-

mæssigt fokus, hvis den faglige kvalitet i specialskolernes tilbud skal højnes – jf. redegørel-

sen fra Care Match. At samle specialskolerne på Sofiendal hilser vi velkomment.  

 

Uanset hvilken model der besluttes, bør ledelse opnormeres. Den nuværende tildeling 

harmonerer ikke med det faktiske behov. Arbejdet med Børn i Fællesskaber er fx en af de 

opgaver, der kræver et stort ledelsesmæssigt fokus.  

 

Såfremt den nuværende skolestruktur fastholdes, og arbejdet med Børn i Fællesskaber 

udbygges, bør der være et fokus på lokalekapacitet. Vestskolens afdelinger er alle udfor-

dret mht. kapacitet, så her vil det være nødvendigt at etablere flere grupperum eller tage 

de gamle pedelboliger i brug. Dette vil dog kræve lidt renovering.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

MED-udvalget og Skolebestyrelsen på Vestskolen 

 

Susanne Meyer Christensen John Olesen   Michael S. Rasmussen 

Konst. skoleleder   Næstformand i MED  Formand skolebestyrelsen 



 

 
 

 

 

 

Høringsvar på skolestruktur fra Østskolens MED-udvalg og skolebe-

styrelse 

 
Bestyrelsen anerkender at der er fokus på udvikling af ungemiljøer, men det klinger lidt hult så-
fremt der ikke er afsat midler til disse miljøer. 
Skolebestyrelsen kan umiddelbart ikke fremhæve en model frem for andre ud fra høringsmateria-
let.   
Som udgangspunkt kan vi ikke tilslutte os en struktur, hvor det kun er Øst-skolens afdelinger, der 
bliver selvstændiggjort (model 3). Vi er bekymret for, at organisationen får svært ved at sikre alle 
skoler den nødvendige indflydelse på kommunens skoleudvikling, og de små selvstændige skoler 
risikerer at blive økonomisk skrøbelige.   
Vi kan ej heller tilslutte os en struktur, hvor Østskolen får en samlet udskoling (model 5) grundet 
de store afstande mellem afdelingerne samt afdelingernes vigtige gensidige tilknytning til lokal-
samfundene. 
Grunden til at det er vanskeligt at pege på nogle af de 3 resterende modeller skyldes en manglen-
de afklaring på, hvordan modellerne skal udmøntes i praksis. Vi mangler en del afklaringer på en 
række for os vigtige punkter for at skabe velfungerende skoler. Bestyrelsens vigtigste fokus er sko-
ler, som er forankret i de lokale samfund og har en høj grad af selvstændighed. Vi ønsker økono-
misk robuste enheder med høj grad af kontinuitet på medarbejder og ledelses-niveau, da det er en 
afgørende forudsætning for børns trivsel og læring. For at vi skal lykkes med ovenstående er det 
vigtigt at styrke de enkelte matrikler på følgende måde: 
 

 Det lokale ledelsesrum skal øges og ledelseshierarkiet skal være tydeligt (beslutningskom-
petence til den lokale leder) 

 Prioritering af lokale udviklingsmuligheder, hvilket kræver plads og økonomi til egen priori-
tering af projekter 

 Mulighed for styrkelse af de enkelte skolers identitet 

 Det lokale økonomiske råderum på de enkelte matrikler prioriteres først inden de centrale 
udgifter fordeles. 

 Borgeren har ret til at have sine børn på den lokale skole/enhed 

 Lokale bestyrelser 

 Skolens indflydelse på lokalsamfundet – Skolen som det naturlige skolevalg og samlings-
punkt 

 Lokale muligheder for at skabe en attraktiv arbejdsplads (fastholdelse og rekruttering) 
 

Derudover skal vi have et forpligtende samarbejde både på medarbejder og ledelsesniveau på føl-
gende områder. 

 Inklusion (BIF) 

 Fællesindkøb 

 Kommunalkompetenceudvikling 

 Sikker drift 
 
Udfordringen er at skabe et tydeligt lokalt engagement og råderum kombineret med en fælles le-
delse på de områder, hvor den enkelte skole ikke kan løfte opgaven alene. 

Østskolen 

 



 

  
Andre opmærksomheder 
Borgerens ret til at have børn på den lokale skole kan i nogle tilfælde indebære dannelse af flere 
klasser og dermed en forøget økonomisk udgift. Men det er en forudsætning for den lokale udvik-
ling og øget tilflytning, hvilket på sigt er en god økonomisk investering til gavn for både lokalsam-
fundet og hele kommunen. Økonomien til eventuelle flere klasser skal tildeles fra skoleårets start 
d.01.08.22.  
Det er grundlæggende nødvendigt at skolerne har et solidt økonomisk fundament, som sikrer kva-
litet på alle skoler uanset størrelse, så alle børn har lige mulighed for at være i trivsel og læring 
uanset hvilken bopæl man har i kommunen. Dette kræver en større økonomisk prioritering til sko-
levæsnet.  
Hvis Byrådet vælger en model med mindre selvstændige enheder, skal man påregne en merudgift 
pr. elev på de små skoler, hvis man skal leve op til retfærdige økonomiske vilkår for alle skoler i Fa-
xe Kommune 
 
Dette høringssvar bakkes op af et enigt MED-udvalg og en enig skolebestyrelse. 
 

Med venlig hilsen 
 
Østskolens MED-udvalg og skolebetyrelse 



             Lokalafdelingen i Faxe Kommune 

 
 

D. 11.08.2021  
Høringssvar vedr. skolestruktur i Faxe kommune 
 
 
På baggrund af høringsmaterialet har Lokalafdelingen af Skolelederforeningen i Faxe Kommune 
nedenstående bemærkninger. Skolelederforeningens medlemmer og bestyrelse har oplevet en 
omfangsrig og nuanceret inddragelsesproces i hele skolestrukturdebatten. Det er vores vurdering, 
at processen dermed kvalificeres, i og med, at alle interessenter omkring skolen er kommet til orde. 
 

 

Vores høringsvar tager udgangspunkt i de tre kommunale ledelsesmæssige fokusområder:  

- Arbejdspladskultur 

- Ledelse og styring 

- Borgerperspektiv  
 
Vi ser positivt på, at der i alle skolestrukturforslag er lagt op til, at der skal ske en ledelsesmæssig 
opnormering. Det er for os som forening, en meget vigtig prioritering for, at kunne levere den 
ledelsesmæssige kvalitet og nærhed, som skaber og videreudvikler en sund og bæredygtig 
arbejdspladskultur.  
 
Det kan samtidig få den betydning, at kvaliteten i den ledelse vi går og bedriver hver dag, og som vi 
alle brænder for, vil styrke det ledelsesmæssige fokuspunkt styring.  Der er mange store og meget 
vigtige processer i gang på skoleområdet, som kræver en høj grad af ledelsesmæssig styring. Vi kan 
fx nævne Børn i fællesskaber, sygefraværsfokus, Fælles om forebyggelse, Literacy og Professionel 
Kapital.  
 
Skoleledernes arbejdsmiljø påvirkes af, hvilken model der vælges, og i denne sammenhæng er det 
af stor betydning at nævne skoleledernes vilkårsundersøgelse, som sidst blev foretaget i 2019. 
Undersøgelsen pegede på en manglende balance mellem arbejdsliv og privatliv for mange 
medlemmers vedkommende og det har i den efterfølgende dialog mellem centerchef og 
skolelederforeningen også været anført, at det har en negativ betydning for den enkelte leder, hvis 
de oplever at være eneansvarlige på en matrikel.  
Derfor peger Skolelederforeningen på, at den foreslåede opnormering på ledelse skal anvendes til 
at styrke afdelingslederteamene, for derved at reducere oplevelsen af at være ”alene”- leder. 
 
Det er vores holdning, at hvis vi skaber alt for store forskelle på vores skolers størrelser, så vil det 
bliver svært at agere ligeværdigt som skoler og som ledelse. Der kan også komme alt for store 
forskelle på de økonomiske muligheder for at udvikle skolerne og de føromtalte vigtige politiske 
prioriteringer. Vi mener ikke, at hverken Børn i fælleskaber eller Fælles om forebyggelse vil få 
samme vilkår, hvis størrelserne på skolerne (økonomisk og ressourcemæssigt) bliver for forskellige. 
 
Det kan få betydning for det tredje ledelsesmæssige fokusområde, nemlig borgerperspektivet. Det 
er ikke hensigtsmæssigt for skolevæsnets udvikling, hvis borgerne i Faxe kommune møder alt for 
store forskelle i den kerneydelse, som vi som skoler skal levere. Der skal være et serviceniveau som 
er nogenlunde ens, men dog med de lokale forskelle der kan være i, at nogle skoleafdelinger er 
placeret på landet (i mindre lokalemiljøer), og andre i kommunes større byer.  
 
Skolelederforeningen i Faxe Kommune kan godt se, et konstruktivt perspektiv i en 
selvstændiggørelse af specialskolerne. Vi ser det som en god mulighed for at genskabe og udvikle 
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specialskolerne i Faxe i en ny selvstændig retning. I vores optik kræver det dog, at specialskolerne 
får en selvstændig skoleledelse, som ligeværdigt indgår i den nuværende skoleledergruppe.  
 
Vi mener, at der skal være en opmærksomhed på, om en selvstændiggørelse kan betyde, at 
tilknytningen til almendelen vil blive for kompliceret. Her spiller selve organiseringen af de fysiske 
rammer også en rolle, som der skal være fokus på i en denne sammenhæng.  
 
Det er væsentligt med en gennemsigtighed i den økonomiske tildeling i forbindelse med en 
selvstændiggørelse så den økonomiske plan og ramme er kendt for alle interessenter omkring 
specialskolerne. 
  
Uanset hvilken model som der bliver besluttet, så er det vores holdning, at det kræver et meget 
stort fokus på kommunikationen ud til borgerne, medarbejderne og ledelserne på bagkant af en 
beslutning. Herunder er det vigtigt at lægge vægt på følgende spørgsmål: 
Hvorfor har man valgt som man har gjort? Hvordan understøtter beslutningen, at eleverne fortsat 
kommer til at trives og udvikle sig i vores skolevæsen? Hvordan bliver inddragelsesprocessen, hvis 
der skal en helt ny struktur i spil m.m. 
 
 
Dette høringssvar er på vegne af skolelederforeningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer 
 
Mvh. Lokalformand  
Jacob Svava Mortensen 
 
 
 


