Dragør Kommune
Kirkevej 7
2791 Dragør
Att.: Udviklingskonsulent Stine Lange
Dragør, den 5. januar 2014
Høringssvar vedrørende styrelsesvedtægten.
Skolebestyrelsen ved St. Magleby Skole afgiver hermed sit høringssvar vedrørende styrelsesvedtægtens
indhold og udformning.
Vi vil gerne gøre opmærksom på følgende i selve vedtægten:
 Efter vores mening er nødvendigt at fastsætte de skolepolitiske mål og en klar vision forud for
færdiggørelsen af Styrelsesvedtægten.
 Vi ønsker fordelingen af lærer/pædagog (35/65) fjernet og lagt ud til ledelsen at bestemme (se
bemærkning 26 til side 9, punkt 2.5)
 Vi ønsker, at der afsættes 60 minutter til pause i løbet af en dag i stedet for de nuværende 30
minutter, sådan som det gøres i langt de fleste andre kommuner i landet.
 Vedtægten bør være mindre beskrivende af den nuværende situation og mere retningsgivende
(normativ).
Af redaktionel karakter gør vi opmærksom på følgende i selve vedtægten:
 Vedtægten i sin nuværende form er mangelfuld, uklar, vag og til tider direkte forkert formuleret i
forhold til det, vi formoder, der ønskes opnået med den.
 Der er ikke noget kapitel 2, ikke noget kapitel 4 og § 8 mangler
 Der er rigtig mange formulerings- og stavefejl og sætningerne bærer præg af at være blevet rettet i,
uden at man har gennemlæst materialet bagefter
Og i bilagsdelen vil vi blandt andet gerne henlede opmærksomheden på følgende:
 Der springes fra punkt 1 til punkt 5. Enten mangler alle de mellemværende punkter eller også skal
der foretages en om-nummerering
 Punktet ”skolelederen skal” er helt udenfor nummerering
 Punkt 5.6. står som underpunkt til punkt 5.5., hvilket er forkert.
Vedhæftede bilag 1) uddybende kommentarer, 2) Ny version af styrelsesvedtægten og 3) Ny version af
bilagsdelen til styrelsesvedtægten skal betragtes som en del af høringssvaret og ønskes medtaget under
alle omstændigheder, men som nævnt ovenfor, mener vi, at man bør vente med at udarbejde den endelige
styrelsesvedtægt til den nye ledelsesstruktur ligger fast og til de nye skolepolitiske mål og en klar vision for
Dragør Kommunes skolevæsen er fastlagt. Alternativt tilpasses styrelsesvedtægten, når de ovenstående
ting er på plads.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjelde
Formand for skolebestyrelsen på Store Magleby Skole

