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Til Center for Børn og Unge       

Høringssvar vedr. revidering af styrelsesvedtægt på skoleområdet fra Skolebestyrelsen på Egholmskolen. 

 

Indledningsvist vil vi henstille til, at der ved kommende høringer, som ikke er af hastende karakter, gives en 

frist på minimum to måneder. Således kan skolebestyrelsen drøfte henvendelsen på et møde og tage 

stilling til et konkret høringssvar på det kommende møde. Samtidig vil vi henstille til at der ikke i 

styrelsesvedtægten indskrives ren lovtekst. Det kan læses i loven.   

To-årige valgperioder 

På Egholmskolen har vi i de sidste år nærmest haft årlige suppleringsvalg. Vi har derfor et ønske om, at der 

indføres 2-årige valgperioder. For mange forældre er en tidshorisont på 4-år uoverskuelig. Det er vores 

overbevisning, at vi med en kortere valg periode vil kunne tiltrække flere interesserede forældre og 

fastholde dem, der er valgt.  

En maksimal klassekvotient.  

Skolebestyrelsen på Egholm skolen ønsker en maksimale klassekvotient beskrevet i styrelsesvedtægten. Af 

hensyn til kvalitet i undervisningen og muligheden for at understøtte den ønskede inklusion, foreslår 

bestyrelsen, at der indsættes en bestemmelse om, at klassekvotienten ved klassedannelse ikke må 

overstige 26 elever pr klasse (Bestyrelsen ville gerne pege på 24-25 som en ønskelig klassekvotient, men er 

opmærksom på de nuværende elevtal i kommunen og peger derfor på et mere realistisk niveau på 26). 

Dette efterlader 2 pladser til tilflyttere pr. klasse til den maksimale grænse på 28 elever pr klasse, som 

folkeskoleloven foreskriver. Vi er opmærksomme på, at dette kan betyde en risiko for at skulle ændre på 

distriktsgrænserne ved skoleindskrivning, men vægter kvaliteten i de etablerede klasser højere.   

Når Kommunalbestyrelsen har høje ambitioner for kvalitet og resultater på vores tre folkeskoler, bør dette 

understøttes af vilkår på skolerne, som muliggør dette. En rimelig klassekvotient vil være et væsentligt 

element i dette.  

Skolebestyrelsen peger i denne forbindelse på muligheden for at sammenlægge kommunens skoledistrikter 

som forsøg. Dette har en række andre kommuner i hovedstadsområdet netop ansøgt 

Undervisningsministeriet om godkendelse til.  

Selvom det ikke er en del af styrelsesvedtægten vil Egholmskolens bestyrelse også gerne som tidligere pege 

på behovet for en ambitiøs strategi for specialundervisningsområdet. Samtidig kan vi nu pege på behovet 

for en strategi for integrationsområdet som bliver stadigt mere aktuelt. Her henviser vi blandt andet til 

elevsammensætningen i dette års 0. klasser. Vi indgår gerne med repræsentanter i udarbejdelse af 

strategier.   

 

I det følgende gennemgås skolebestyrelsens kommentarer til de fremsendte ændringsforslag:  

§3, stk 11 

Ingen kommentarer 



§6, stk6 

Vi ønsker en udspecificering. Er det møder med det politiske niveau? Er det møder med administrationen? 

Er det møder med alle bestyrelserne eller bestyrelserne enkeltvist? 

§6, stk 7 

Ingen kommentarer 

Bilag B 

Vi anbefaler at man allerede nu indsætter timetal/minimumstimetal for skoleåret 2020/21, hvor der 

kommer ændringer. På den måde undgås det måske, at styrelsesvedtægten skal ændres igen næste år.   

Bilag D, kapitel 9, pkt 9.2 

Det undrer bestyrelsen at der i §2 henvises til at forældrerepræsentanter vælges efter reglerne i 

bekendtgørelsen og disse så alligevel er beskrevet i bilag D. Bekendtgørelsen åbner op for en langt mere 

smidig valgprocedurer. Skolebestyrelsen henviser til, at dette beskrives i bilag D og indgår gerne i en dialog 

om, hvordan dette med fordel kan formuleres. Vi kan samtidig konstatere at beskrivelsen af 

suppleringsvalgsprocedurer giver en meget tung proces, som ikke er hensigtsmæssig sammenholdt med, at 

det ikke længere er borgerligt ombud at sidde i en skolebestyrelse, og medlemmerne derfor kan træde ud 

når som helst og uden varsel.   

Med venlig hilsen 

Skolebestyrelsen Egholmskolen  

 

 


