
Til kommunalbestyrelsen

Høringssvar vedr. konsekvenstilretning af tildeling på baggrund af 
”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folke-
skolen til en mere åben og fleksibel folkeskole”.

Vi har modtaget notat om justeringer af folkeskolen – konsekvenstilretning 
af tildeling.

Vi synes konsekvenstilretningerne ser fornuftige ud, og har ikke yderligere 
at bemærke.

På vegne af skolebestyrelsen på Løsning Skole

René Velling Jensen Helle Vestergaard
            Skolebestyrelsesformand                       Skoleleder

Ny Skolegade 13
8723 Løsning
Tlf.: 7974 1166
www.loesning-skole.dk

Løsning d. 11.04.2019
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1 - Høringssvar Løsning Skole



Høringssvar ift. aftale om justeringer af folkeskolen. 

 

Skolebestyrelsen ved Hornsyld skole udtaler følgende ift. ovenstående høringssvar vedr. 

aftalen om justeringer af folkeskolen: 

Man ser det som positivt, at skoledagene kortes af for de mindre elever og man kan se 

muligheder for SFO en i forhold til flere fordybende aktiviteter på grund af den længere 

åbningstid. 

Bestyrelsen imødekommer skolens ønske om at lave kortere dage til mellemtrinnet (§16d) 

– så der herved gives en mulighed for et kvalitetsløft af den understøttende undervisning. 

Skolebestyrelsen er nysgerrige på om betalingen for en SFOplads stiger i kraft af at 
åbningstiden udvides.  
 

På vegne af skolebestyrelsen 

Tina G Hansen 

Skoleleder 
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2 - Høringssvar Hornsyld skole



Fra: Anders Harfot [Anders.Harfot@Hedensted.dk]
Til: Sofie Steenbjerg Raun [Sofie.Raun@Hedensted.dk]
Sendt dato: 24-05-2019 11:55
Modtaget Dato: 24-05-2019 11:55
Vedrørende: Høringssvar Stenderup
Vedhæftninger: image001_6716.png

image002_3697.png

Høringssvar - Stenderup skole

 

Bestyrelsen har drøftet konsekvensen af  “Jurstering af folkeskolen”

 

Skoledagen for indskoling skæres med 90 timer/år

På mellemtrin gøres skoledagen to timer kortere, ved at flytte ressourcer til to-lærer ordning i den understøttende undervisning.

SFOens åbningstider øges.

 

Bestyrelsen peger på denne model for Stenderup skole - “en kortere skoledag.”

 

Den kortere skoledag på Stenderup har været drøftet ift. fordele og ulemper ved mindre undervisning og mere SFO

 

Bestyrelsen er opmærksom på kvaliteten af den undervisning der kommer to-lærer på. Desuden vil SFO’en få mulighed for at lave
længerevarende aktiviteter om eftermiddagen.

 

For indskoling betyder det konkret at der vil være mulighed for at understøtte arbejdet med “KLAR kompetencer” i overgangen mellem
skole og SFO

 

For mellemtrinnet har bestyrelsen drøftet mulige scenarier:

       Tolærerordning

       Samle timerne i blokke a’la uuv-torsdage.

       Turbo-forløb for faglig stærke og elever med udfordringer

 

 

Med venlig hilsen

Anders Harfot
Skoleleder Stenderup skole

Tlf.:   79741280・ Mobil: 41568119

Mail: anders.harfot@hedensted.dk

 

 

Med venlig hilsen

Anders Harfot
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Skoleleder Stenderup skole

Tlf.:   79741280・ Mobil: 41568119

Mail: anders.harfot@hedensted.dk
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H  E D E N S T E D  
K O M  M  U  N  E  
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Stenderup 
Skole 
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Eleverne skal trives, og bevare lysten og glæden ved at lære!
Stouby Skole - Vejlevej 93, 7140 Stouby - 7974 1260

www.stouby-skole.dk - stoubyskole@hedensted.dk

Høringssvar fra Stouby Fællesbestyrelse
vedrørende “ressourcetildeling til folkeskolerne i Hedensted Kommune”.

Fællesbestyrelsen på Stouby Skole har som udgangspunkt ikke yderligere tilføjelse i 
forhold til høringssvaret indsendt i januar måned 2018.

Temaerne og pointerne er de samme ligeså vel som bekymringen. Faktuelt er 
ændringerne allerede trådt i kraft qua de ændrede ressourcer til det skoleår, der er 
ved at blive planlagt med de effektuerede reduktioner

Bestyrelsen vil kun yderligere henvise til sidste afsnit i sidste høringssvar:

Selvom det er en teknisk modelløsning, så er konsekvenserne potentielt store, 
hvorfor vi vil udbede os en politisk tilbagemelding. Vi kommer gerne til et møde 
med politikerne og tager dialogen fortsat.

De bedste ønsker
Fællesbestyrelsen Stouby Skole 
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Høringssvar ift. aftale om justeringer af folkeskolen – Barrit skole 

Vi vil gerne starte med at pointere, at det er en god løsning med kortere skoledage til eleverne i 

indskolingen. 

Konsekvensen af de tilretninger af folkeskolen, ser vi som en naturlig følge af de justeringer der 

kommer til at ske. En mindre tildeling til skolen og en øget tildeling til SFO, tænker vi ikke kunne 

gøres anderledes. Vi har derfor allerede også taget dette til ad notam i det kommende skoleårs 

planlægning. 

Vi ser frem til, at kunne løfte den faglige indsats i den understøttende undervisning yderligere.  

 

Med venlige hilsen 

Barrit skole 
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24-05-2019

Høringssvar vedr. aftale om justeringer af folkeskolen:

Bestyrelsen for Ølholm Skole har drøftet konsekvenstilretningen af tildeling ifm. aftale om 
justeringer af folkeskolen. Bestyrelsen har valgt at tage tilretningen til efterretning.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Ølholm Skole

Og Børnehave
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LINDVED SKOLE

Sognegårdsvej 1, Lindved 7100 Vejle. Tlf: 79741720
 lindvedskole@hedensted.dk   www.lindved-skole.dk

24. maj 2019

Til udvalget for læring.

Lindved Skole har taget ”konsekvenstilretningen i forbindelse med kortere skoleuge” til 
efterretning.

På skolebestyrelsens vegne

Anders Juul
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Fra: Lars Mikkelsen [Lars.Mikkelsen@Hedensted.dk]
Til: Sofie Steenbjerg Raun [Sofie.Raun@Hedensted.dk]
Sendt dato: 23-05-2019 13:46
Modtaget Dato: 23-05-2019 13:46
Vedrørende: Høringssvar Ølsted
Vedhæftninger: image001_6671.png

 

Høringssvar vedr. konsekvenstilretning af tildeling pga. justeringer af folkeskolen.

 

Fællesbestyrelsen for Ølsted Skole, Børnehave og SFO tager konsekvenserne til efterretning.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Peder Sørensen

Formand

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen

Lars Mikkelsen

Skoleleder

Tlf. 79 74 12 20 / 25 13 77 86
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ØLSTED 
SKOLE 
BØRNEHAVE 

13

Hører til journalnummer: 17.00.00-P17-1-19

Udskrevet den 29-05-2019



Fra: Tove Deleuran Skytt [Tove.Skytt@Hedensted.dk]
Til: Sofie Steenbjerg Raun [Sofie.Raun@Hedensted.dk]
Cc: kmr@merring.dk [kmr@merring.dk]
Sendt dato: 23-05-2019 11:07
Modtaget Dato: 23-05-2019 11:07
Vedrørende: SV: Høringssvar ift. aftale om justeringer af folkeskolen - deadline 24. maj
Vedhæftninger: image001_6672.png

Kære Sofie!

Skolebestyrelsen ved Korning Skole tager aftalen om justeringer af folkeskolen og dets konsekvenstilretning til efterretning og har
ikke yderlige kommentarer til dette.

 

Venlig hilsen

 

Afdelingsleder

Tove Deleuran Skytt

Korning Skole

Korningvej 70

8700 Horsens

Tlf.: 79741271 / 21268972

 

 

 

Fra: Sofie Steenbjerg Raun <Sofie.Raun@Hedensted.dk> 
Sendt: 20. maj 2019 15:45
Til: SKOLER-SKOLELEDERE <DIST.SKOLER-SKOLELEDERE@HEDENSTED.DK>
Cc: Per Lunding <Per.Lunding@Hedensted.dk>
Emne: Høringssvar ift. aftale om justeringer af folkeskolen - deadline 24. maj

 

Kære Skolebestyrelser

 

Denne har været sendt ud tidligere, så her kommer blot en reminder om, at der er deadline for indsendelse af høringssvar d. 24
maj.

 

Info

Den 30. januar 2019 indgik regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget aftale om 'Folkets skole: Faglighed, dannelse og
frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole'.

I vedlagte notat følger en beskrivelse af, hvordan aftalens intentioner og beskrivelser medfører behov for konsekvenstilretning af
tildeling til skoler og sfo'er. Dermed indarbejdes de beregnings- og finansieringselementer, der følger af aftalen. Samtidig tilføres 1,52
mio. kr. med finansloven for 2020. Dermed kan alle initiativer implementeres så konsekvenstilretning træder i kraft 1. august 2019.

 

Udvalget for Læring besluttede på møde den 1. april 2019 at sende forslag til konsekvenstilretning i høring med frist 24. maj 2019.14
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Høringssvar bedes sendt til Sofie.Raun@Hedensted.dk

 

Der er vedhæftet følgende bilag:

- Justering af folkeskolen - konsekvenstilretning.

- Aftale om justeringer af folkeskolen

 

 

Med venlig hilsen 

Sofie Steenbjerg Raun 
Udviklingskonsulent 

Læring i Dagtilbud 
Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde 
Sofie.Raun@Hedensted.dk 

www.hedensted.dk 
M:+4529131896 
D:+4579755254 
T:79755000 
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Hedensted Skole    Østerled 6    8722 Hedensted    tlf.: 75 89 11 22    e-mail: hedenstedskole@hedensted.dk

Udvalget for Læring                  Hedensted Skole den 22. maj 2019

Høringssvar vedr. konsekvenstilretninger

Skolebestyrelsen ved Hedensted Skole tager konsekvenstilretningerne til efterretning.

Med venlig hilsen

 Morten Seindal Krabbe Vibeke Ancker
Skolebestyrelsesformand     Skoleleder
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Stjernevejskolen 

Mosegade 75 

8722 Hedensted 
 

 
Telefoner 

kontor 

SFO 

centerklasse 

 

 

79741150 

79741180 

79741170 

 
Telefoner 

skolebibliotek 

 

 

 

79741159 
 

 

Internet:www.stjernevejskolen.dk 
 
E-mail: 
Stjernevejskolen@hedensted.dk 
 

 

 

Hedensted 21. maj 2019 
 
 

Til kommunalbestyrelsen 
 
 

Høringssvar vedr. konsekvenstilretning af tildeling på baggrund af 
”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af 
folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole”. 
 
 

Vi har modtaget notat om justeringer af folkeskolen – konsekvenstilretning 
af tildeling. 
 
Stjernevejskolen har siden 2000 haft Leg og læring / helhedsskole i 
indskolingen fra 8-14 alle ugens dage. Vi vil derfor have opmærksomhed 
på om den kortere skoledag, medfører en positiv effekt på trivsel og 
læring. Vil justeringen skabe flere og bedre muligheder for SFO, og de 
aktiviteter, SFO kan lave med børnene? Vil vi se en ændring i 
trivselsmålingen på skoledelen for indskolingen? Vil SFO “data” vise mere 
tilfredshed og skaber det bedre muligheder for leg og samvær for 
børnene? 
 
I teksten står der “Som konsekvens heraf tilrettes tildelingen til fagopdelt 
undervisning, så̊ tilretning afspejler ændringerne i fagtimer” 
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Stjernevejskolen 

Mosegade 75 

8722 Hedensted 
 

 
Telefoner 

kontor 

SFO 

centerklasse 

 

 

79741150 

79741180 

79741170 

 
Telefoner 

skolebibliotek 

 

 

 

79741159 
 

 

Internet:www.stjernevejskolen.dk 
 
E-mail: 
Stjernevejskolen@hedensted.dk 
 

 

 

Betyder det i praksis, at lærerne kommer til at undervise mere, idet 
understøttende undervisning skal/kan deles 50/50 mellem pædagog og 
lærer? Hvor det i fagundervisning kun er lærere der kan varetage.  
 
Alt i alt ser konsekvenstilretningerne fornuftige ud, og vi har ikke yderligere 
at bemærke. 
 
 
 
 
 
På vegne af skolebestyrelsen på Stjernevejskolen 
 
Pia Jensen   Sabina Marquard Madsen           
Skolebestyrelsesformand Skoleleder 
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Skolen i Midten 16.05.2019 

 

Høringssvar ift. aftale om justeringer af folkeskolen 

Det fremsendte materiale ”Justeringer af folkeskolen konsekvenstilretning” og ”Aftale om justeringer af 

folkeskolen” er gennemgået og drøftet på bestyrelsesmøde d. 9.4.2019. 

En del af justeringen af skolereformen indebærer, at det bliver obligatorisk, at elever i 7. og 8. skal have et 

kreativt valgfag for at fremme interessen for at tage en erhvervsuddannelse. 

SIM råder ikke over lokaler, der egner sig til disse fag, idet der hverken er lokaler til håndværk og design, 

billedkunst, musik eller madkundskab. Det betyder, at vi er afhængige af at låne os frem til faglokaler, og at 

der er udgifter til transport samt spildtid for både elever og lærere, når de skal fragte sig fra SIM til en 

anden skole. Det er selvsagt en meget vanskelig – nærmest umulig – opgave at løse, som vi regner med at 

kunne finde en rimelig løsning på i år, men som vanskeliggøres væsentligt næste år, når det er to årgange, 

som skal have obligatoriske valgfag.   

Vi har en forventning om, at man politisk forholder sig til den problemstilling. 

Skolebestyrelsen på Skolen I Midten tager det fremsendte til efterretning og har i øvrigt ikke yderligere at 

bemærke. 

På vegne af skolebestyrelsen SIM 

Michael Islin Bendixen 

Skolebestyrelsesformand  
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