
 

 

Styrelsens indstilling 
 

På opfordring af 10 fællesrådsmedlemmer er følgende to punkter optaget på dagsorden til 
fællesrådsmødet 16.6. De indgår således som underpunkter til et nyt dagsordenspunkt 5 med to 
underpunkter til afstemning. 
 

1. Fællesrådet opfordrer Styrelsen at indstille flytningen af eleverne fra Kobbermølle Danske Skole til 
Harreslev Danske Skole fra skoleåret 20/21 
2. Flytningen af eleverne skal først ske, når udvidelsen af Harreslev Danske Skole er klar efter den planlagte 
ombygning. 
  

Styrelsen og direktionen indrømmer gerne, at processen ikke har været nem, og at der undervejs sikkert er 
gået kommunikation og information tabt. Vi kan også se, at der er meget forskellige opfattelser af, hvordan 
beslutningen skulle omsættes, og især måske hvor hurtigt. Og dertil kommer så yderligere udviklinger, som 
taler for et andet tempo end man måske forestillede sig i februar. 
  

Det daværende samarbejdsråd afleverede stafetten i slutningen af februar med anbefalingen om at samles 
i Harreslev med det samme med følgende meddelelse: 
 

Kære Ellen, Eberhard og Lars 
Hermed nedlægger et enigt samarbejdsråd og fællesråd for Kobbermølle deres hverv med 
øjeblikkelig virkning. 
Dette sker i forhåbning om, at det må forenkle den opgave samarbejdsråd og fællesråd i 
Harreslev står overfor, samt i fuld tillid til, at man vil tage de samme hensyn til vore som til 
egne børn. 
Vores anbefaling vil være, at slå skolerne sammen på matriklen i Harreslev (flytte vores børn) til 
det nye skoleår, så der i første omgang skabes ro- og tid til at tænke fremadrettet. 
Kære Ellen, vi vil gerne bede dig om at du informerer skolens forældre om vores beslutning. 
Karsten Weber 

 

Det var sikkert en blanding af skuffelse over den trufne beslutning og så en holdning, som en del 
Kobbermølle-forældre havde – og har – at det så var bedre at blive slået sammen med det samme, hvis det 
kunne lade sig gøre. 
Så var der 14 dage uden officiel forældrerepræsentation, og på et ekstraordinært valgmøde blev så andre 
forældre valgt ind, til dels med et andet syn på, hvad der var bedst for børnene på Kobbermølle Skole og 
måske heller ikke helt bevidste om, hvilken melding vi havde fået fra det afgåede samarbejdsråd, selvom 
den var kommunikeret ud. 
I denne tid opstår der helt klart den misforståelse, at direktionen er den styrende i processen – hvor det 
netop som konsekvens af fællesrådsbeslutningen er de to samarbejdsråd. 
Dagen efter at det nye samarbejdsråd for Kobbermølle er valgt lukkes ned pga. Corona og møder er 
umulige – al kommunikation løber gennem lederne – og hvis man har en forventning om, at det skal 
komme fra direktionen, opstår der naturligvis frustration. 
  

Disse ting ændrer dog ikke på Styrelsens grundlæggende opfattelse af, at der ikke er en modstrid mellem 
fællesrådets beslutning og det som der nu planlægges efter og vi vil her gerne begrunde vores indstilling 
yderligere. 
 

Styrelsen opfordrer Fællesrådet til at stemme NEJ til begge forslag. 
 

Begrundelse: 
Fællesrådet har 18.2.2020 vedtaget følgende: 
Styrelsen anbefaler, at Harreslev og Kobbermølle Danske Skoler sammenlægges fra sommeren 2020 og 
eleverne overflyttes til Harreslev, når det engang er muligt. I særlige tilfælde kan forældrene vælge en 
anden skole, der ligger bedre for eleven. 
 

Fællesrådet har ikke vedtaget en bestemt procedure for sammenlægningen eller en bestemt løsning af 
fordelingen og har især ikke udelukket en sammenlægning på én matrikel tidligere end en tilbygning kan 
stå færdig, selvom det er den opfattelse afstemningsforslagene bygger på.  
  



 

 

Ved fællesrådsmødet kunne man læse følgende (svarende til bilaget om DOP 6) på to slides: 
 

 Én skole med én fælles ledelse og ét pædagogisk råd 
 Ét budget, men med udgangspunkt i to matrikler – derfor ekstra resurser til transport. 

Økonomioverslag fremgår af oplægget. 
 Når der er plads til alle børn fra den aktuelle årgang og fra kommende årgange i Harreslev drives 

den sammenlagte skole alene på matriklen i Harreslev. 
 Proces med involvering af de to skolers samarbejdsråd for at få skolerne til at vokse sammen til en 

skole →  

(mundtlig kommentar: processen fremgår af det næste slide) 

 Skoleåret 20/21 planlægges af de to skolers samarbejdsråd i fællesskab med ledelsen 
 Ved valget til det nye fælles samarbejdsråd skal begge skoler vælge forældrerepræsentanter med 

udgangspunkt i de nuværende sammensætninger. 
 Både de to nuværende og det kommende fælles samarbejdsråd skal sammen med skoleledelsen i 

fællesskab finde ud af, hvordan man fordeler den plads og de resurser man har, mest 
hensigtsmæssigt. 

 

Ovenstående førte til, at et forslag om en særlig procedure, der søgte at fastholde Harreslev og 
Kobbermølle som to skoler, indtil en tilbygning står klar, blev afvist med et stort flertal. Der står således 
tilbage, at Fællesrådet har besluttet, at de to skoler fra skoleåret 20/21 er at betragte som én skole. 
Baggrunden for at fastholde to matrikler var, at der kunne være pladsproblemer i Harreslev, hvis alle skulle 
være der – og så var det netop godt stadig at kunne bruge skolen i Kobbermølle. Men det giver kun mening, 
når udnyttelsen af Kobbermølle aflaster pladsmangel i Harreslev. At låse sig fast på, at elever fra 
Kobbermølle skal undervises i Kobbermølle, kan føre til den situation, at vi både har undervisning i 
Kobbermølle i en lille samlæst klasse med teoretisk 6 årgange (aktuelt ville det være fire årgange) og stadig 
pladsproblemer i Harreslev. Netop derfor lagde vi op til, at de to samarbejdsråd i fællesskab skal finde ud af 
at fordele plads og resurser. 
 

Hvad er sket i mellemtiden? 
Elevtallet for kommende skoleår fra Kobbermølle er faldet til 18 elever mod en udsigt på 28 i februar. 5 af 
de annoncerede 9 elever til indskoling kommer ikke – idet de enten går til skoler i Danmark eller over i det 
tyske system – det samme gælder yderligere to elever i de nuværende klasser. 
De to elever som skulle i 6. klasse har valgt at skifte til den større skole, de om et år alligevel skulle videre 
til. Dvs. at de pt. 18 børn fra Kobbermølle – hvoraf 5 har adresse i Harreslev i forvejen – kan integreres i 
eksisterende klasser i Harreslev. Og også i de nærmeste år kan skolen i Harreslev rumme alle elever fra 
Harreslev og Kobbermølle, og på den baggrund kunne tidspunktet for at samles på én lokalitet rykkes frem. 
Det vil stadig være nødvendigt med en udbygning i Harreslev – men det skyldes udsigterne på længere sigt 
og ikke et akut, uløseligt pladsbehov. 
Vi kunne, idet vi fulgte anbefalingen fra det afgående samarbejdsråd, tilgodese ønsker fra såvel ledende 
som ”menigt” pædagogisk personale. Det bør derfor ikke undre, at der fra det tidspunkt kun var tale om: 
Hvordan gør vi det bedst muligt for børnene, nu hvor betingelserne for samling indtrådte hurtigere end 
forventet. 
 

Et nyt samarbejdsråd, der skulle indgå i ovenstående videre planlægning, blev valgt 12.3.2020 – dagen efter 
blev al mødeaktivitet lukket ned pga. Corona. MEN vi taler om møder mellem de to samarbejdsråd. 
Direktionen var ikke tiltænkt nogen rolle i den videre procedure. 
Det er ikke direktionen, der fastsætter en bestemt løsning – det er de to samarbejdsråd i forening. At 
direktionen godt kunne forstå en indstilling, der sagde, at man ikke ville bruge resurser på at have en lille 
samlæst klasse i Kobbermølle, når det nu faktisk var muligt at samles, er en anden side af sagen, men ikke 
udtryk for, at direktionen har frataget de to samarbejdsråd et handlerum. Resursetildelingen er reduceret 
med 15 timer for de to skoler tilsammen set i forhold til året før, med udsigt til omtrent samme antal elever 
(i mellemtiden faktisk færre elever) – hvilket er mindre end den ene lærerstilling, der var udgangspunktet 
for overslaget over besparelser på kort sigt.  
 

På baggrund af ovenstående redegørelse opfordrer Styrelsen altså hermed Fællesrådet til at stemme nej til 
de fremlagte forslag. 


