Dragør Kommune
Att.: Mie Friis Larsen
Dragør, 22. april 2018

Høringssvar - Styrelsesvedtægt
Skolebestyrelsen for Store Magleby Skole har følgende kommentarer til de foreslåede
ændringer i Styrelsesvedtægten for Dragør kommunes skolevæsen og SFO.
Ændringerne er foranlediget af beslutningen om en maksimal klassestørrelse på 24
elever, der er dog en del ændringer, der ikke lader til at relatere til den beslutning.
Men klassestørrelse først:
-

Under bilagets “2.1.2. Regler for indskrivning”, punkt 1 om klassekvotient skal det
specificeres at det er den enkelte klasse der ved skoleårets start ikke overstiger
24 elever.
Mistolkes den nuværende ordlyd, kan “klassekvotienten” læses som
gennemsnittet af elever for alle klasser. Det betyder, at med otte spor kan vi
opnå en klassekvotient på 24 ved at have fire klasser med 28 elever og fire med
20, hvilket ikke er intentionen.

Og så de andre foreslåede ændringer:
-

Den foreslåede ændring til §7 er en copy/paste fra Folkeskolelovens §44, hvor en
del af teksten er udeladt. §7 bør derfor rettes til en korrekt fuldstændig
gengivelse af Folkeskolelovens §44:
“Jævnfør Folkeskolelovens §44: Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for
de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter, jf. § 40, herunder i en
eventuel handlingsplan, jf. § 40 a, stk. 2, og fører i øvrigt tilsyn med alle dele af
skolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager. Skolebestyrelsen
kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er
nødvendig for at varetage tilsynet.
De af kommunalbestyrelsen besluttede rammer fremgår af bilaget til denne
vedtægt”.

-

I §7 stk. 6 er fjernet bestyrelsens pligt til at give udtalelse i forbindele med
ansættelser af ledere, lærere og pædagoger, men muligheden bør stadig
eksistere (især for ledere, hvor en udtalelse ikke er nok, der skal ligge en aktiv
involvering af skolebestyrelserne).

-

I §10 stk. 2 ændres Forenede Elevrødder Dragør Kommune fra at dække 4.-10.
klasse til 7.-9. klasse. Vi er ikke klar over om det er en konsekvensrettelse, der
afspejler den nuværende sammensætning af FEDK, eller om det er en faktisk
indsnævring af FEDK’s bredde?

-

Under 3.10 bør det specificeres at ferieplanerne skal godkendes af
skolebestyrelserne.

Med venlig hilsen
René Bomholt
Formand, Skolebestyrelsen for Store Magleby Skole

