Skoleudvalget

Punkt 8.

Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af VaarstFjellerad og Gistrup skoler
2016-051261
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender,
at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,
at de to skoler erstattes af en sammenlagt Gistrup Skole pr. 1. august 2017,
at der fastlægges et nyt princip for klassedannelsen i Aalborg Kommunale skolevæsen,
jf. sagsbeskrivelsen,
at forslagene sendes i offentlig og frivillig høring og til udtalelse ved de to skolebestyrelser på Gistrup
og Vaarst-Fjellerad skoler i perioden fra 18. november 2016 til 16. januar 2017.

Beslutning:
Godkendt.
Skoleudvalget er opmærksomme på repræsentationen i MED udvalgene og ønsker en beskrivelse af dette
tilsendt.
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Sagsbeskrivelse
Resumé
Skoleforvaltningen fremlægger hermed forslag om lukning af Vaarst-Fjellerad og Gistrup skoler og oprettelse
af en ny Gistrup Skole med henblik på, at Skoleudvalget tager stilling til, om forslaget kan godkendes og
sendes i offentlig høring og til udtalelse ved de to skolebestyrelser i perioden 18. november 2016 til 20. januar 2017.
Forslaget fremlægges på baggrund af Skoleudvalgets beslutning på mødet den 28. juni 2016 om at Skoleforvaltningen skulle udarbejde et grundlag for, at der indledes en proces for sammenlægning af VaarstFjellerad Skole – Gistrup Skole – herunder at Skoleudvalget kan tage stilling til,
a. Nedlæggelse af Vaarst-Fjellerad og Gistrup skoler
b. Etablering af ny skole med undervisningssteder i Gistrup og Fjellerad med start den 1. august 2017.
Baggrund
Vaarst-Fjellerad og Gistrup skoler er i dag to selvstændige folkeskoler beliggende i skoledistrikt Øst. Fra juni
2015 har skolelederen fra Gistrup Skole været indsat som konstitueret skoleleder på Vaarst-Fjellerad skole.
Skolebestyrelserne på Gistrup skole og Vaarst-Fjellerad Skole har den 21. april 2016 fremsendt ansøgning
om sammenlægning af Gistrup Skole og Vaarst-Fjellerad Skole til Skoleudvalget. I ansøgningen begrundes
ønsket om en frivillig sammenlægning mellem de to skoler med:
”Det seneste skoleår har Gistrup Skole og Vaarst-Fjellerad Skole haft fælles ledelse, hvilket har
bragt de to skoler meget tættere sammen og udmøntet sig i flere positive tiltag til fordel for skolens
elever, personale og administration. Dette har blandt andet vist sig ved en nytænkning i forhold til,
hvordan der praktiseres ledelse mellem en stor og en lille skole, udvikling af overgange mellem 6. og
7. klasse og ideer til hvordan administrative funktioner kan deles mellem de to skoler.”
Det er intentionen at skabe et samlet undervisningstilbud med fokus på høj faglighed og ledelse tæt på medarbejderne. Høj faglighed nås igennem et tæt og forpligtende samarbejde på tværs af de to undervisningssteder. Ledelsesteamet er i løbende dialog med medarbejderne omkring undervisningens tilrettelæggelse og
udførelsen af denne. ”Noget at have det i” – visionen for Aalborg Kommunes skoler frem til 2018 er skolens
overordnede vision, der sætter retning for skolens arbejde med ambitionen om at ”Danne Danmarks dygtigste elever” (citat fra Gistrup Skoles hjemmeside). Med det udgangspunkt udarbejdes et nyt værdigrundlag for
skolen.
Forslag om at lukke Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler
Skoleforvaltningen foreslår at Vaarst-Fjellerad Skole og Gistrup Skole nedlægges pr. 31. juli 2017.
Forslag om etablering af en ny skole med undervisningssteder i Gistrup og Fjellerad
Skoleforvaltningen foreslår, at der pr. 1. august 2017 etableres en ny Gistrup Skole med ét ledelsesteam, én
skolebestyrelse, ét budget, to undervisningssteder og ét skoledistrikt, jf. bilag 2.
Forslag til nyt princip for klassedannelse
Da den sammenlagte Gistrup Skole bliver den første skole med flere undervisningssteder i Aalborg Kommune, foreslår Skoleforvaltningen et nyt princip omkring klassedannelsen som indskrives i bilaget til styrelsesvedtægten for Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune:
På alle undervisningssteder opretholdes undervisningstilbud på alle klassetrin. På små undervisningssteder kan en klasse omfatte flere klassetrin, i tilfælde hvor elevtallet ikke giver grundlag for en
fuldstændig årgangsdeling.
Det nye princip betyder, at ved behov for/ ønske om undervisning på et bestemt klassetrin, vil dette altid
være en mulighed. Skolebestyrelsen fastsætter principper for elevernes placering i klasser inden for ram-
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merne af styrelsesvedtægten med bilag. Principperne fastlægges på baggrund af et forslag, som er udarbejdet af skolelederen
Beskrivelse af forslaget
Ledelse og organisering
Gistrup skole bliver en skole for ca. 850 elever og ca. 30 børn i børnehave med et skoledistrikt, der udgøres
af det samlede areal af de to nuværende skoledistrikter, jf. bilag 3. Der undervises i Gistrup og i Fjellerad, på
undervisningsstedet i Gistrup fra 0. – 9. klasse, og på undervisningsstedet i Fjellerad fra 0. – 6. klasse.
Gistrup Skole etableres efter folkeskolelovens bestemmelser om ’Landsbyordning’, således at undervisningsstedet i Gistrup består af skole og DUS og undervisningsstedet i Fjellerad består af skole, DUS, børnehave og juniorklub.
Ledelsesteamet består af 1 skoleleder, 5 afdelingsledere og 1 teknisk serviceleder, jf. bilag 4. Ledelsesteamet organiserer og fordeler ledelsesansvaret imellem sig. Ledelsen er nærværende og tilgængelig og inddrager medarbejderne i udviklingen af skolen. Ledelsen er tæt nok på den enkelte medarbejder i dagligdagen til at kunne sætte mål, vurdere og give feedback, der har effekt.
Der etableres forpligtende samarbejde for teamene i indskolingen og mellemtrinet på tværs af de to undervisningssteder. Dette får betydning i skoleårets planlægning, fagenes planlægning og udarbejdelse af elevplaner.
Skolen forventes endvidere at opbygge en bæredygtig organisering, herunder etablering af ressourcefunktioner som pædagogisk læringscenter, kompetence- og trivselscenter, som understøtter skolens opgaver med
at fremme elevernes dannelse, læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag.
Skolebestyrelse
De to nuværende skolebestyrelser fra Gistrup Skole og Vaarst-Fjellerad Skole, fortsætter som en overgangsordning valgperioden ud. Det betyder, at skolebestyrelsen fra 1. august 2017 til 31. juli 2018 består af:






14 forældrerepræsentanter fra skolen
1 forældrerepræsentant fra børnehaven
5 ledelsesrepræsentanter
4 medarbejderrepræsentanter
 2 medarbejderrepræsentanter fra hvert undervisningssted
3 elevrepræsentanter

På første skolebestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand.
Efter næste ordinære skolebestyrelsesvalg og med tiltrædelse 1. august 2018, nedsættes skolebestyrelsen
efter retningslinjerne i Styrelsesvedtægt for Aalborg Kommunale Skolevæsen således:







7 forældrerepræsentanter fra skolen
 Mindst 1 repræsentant fra hvert undervisningssted
2 forældrerepræsentanter fra dagtilbuddet i Fjellerad
3 ledelsesrepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt medarbejdere på skolen
1 medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejdere i dagtilbuddet
2 elevrepræsentanter - en fra hvert undervisningssted

MED-organisation og AMR-struktur
Lokal-MED nedsættes efter retningslinjer i MED-aftale for Aalborg Kommune, og består af op til 4 ledelsesrepræsentanter, og op til 7 medarbejderrepræsentanter, hvoraf 1 skal være arbejdsmiljørepræsentant.
Principperne i MED-aftalen vedr. valg af tillidsrepræsentanter lægges til grund for en dialog mellem skoleforvaltningen og de faglige organisationer om antallet af tillidsrepræsentanter på Gistrup Skole.
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Det første skoleår etableres der en overgangsordning for MED-udvalget. Der betyder, at de nuværende
MED-udvalg fra henholdsvis Gistrup og Vaarst-Fjellerad fortsætter som ét samlet MED-udvalg i skoleåret
2017/18.
Der nedsættes 3 arbejdsmiljøgrupper på hvert undervisningssted – altså 6 arbejdsmiljøgrupper, som hver
især består af:
1. 1 arbejdsmiljørepræsentant for lærerne samt 1 ledelsesrepræsentant (der kan vælges 2 arbejdsmiljørepræsentanter af lærerne på undervisningsstedet i Gistrup, da der er mere end 50 ansatte)
2. 1 arbejdsmiljørepræsentant for pædagoger og pædagogmedhjælpere samt 1 ledelsesrepræsentant
3. 1 arbejdsmiljørepræsentant for Teknisk Serviceområde og evt. øvrige ansatte samt 1 ledelsesrepræsentant.
Arbejdsmiljøgrupperne arbejder sammen på det enkelte undervisningssted og på tværs af undervisningsstederne.
Hvis skolelederen ikke er en del af Arbejdsmiljøgruppen skal han indhente sin viden om arbejdsmiljøet hos
både ledere og arbejdsmiljørepræsentanter.
Konsekvenser for borgerne af forslagene
Eleverne indskrives på Gistrup Skole. Klassedannelsen besluttes af skolelederen på baggrund af principper
fastsat af skolebestyrelsen, og så der tilbydes undervisning på alle klassetrin på begge undervisningssteder.
På Fjellerad undervisningssted kan en klasse omfatte flere klassetrin, i tilfælde hvor elevtallet ikke giver
grundlag for en fuldstændig årgangsdeling.
Ved en sammenlægning af Gistrup Skole og Vaarst-Fjellerad Skole opnås et undervisningstilbud med et
kvalitativt løft, blandt andet gennem stærkere faglige fællesskaber der sikrer, at der på begge undervisningssteder fremover ”aldrig er en medarbejder, der er alene om en opgave – hverken pædagogisk, ledelsesmæssigt eller administrativt”. Den afledte konsekvens heraf bliver, at det fremover bliver lettere at håndtere
længerevarende fravær.
Der etableres et forpligtende samarbejde mellem teamene på de to undervisningssteder i Gistrup og Fjellerad. Det betyder konkret, at årsplaner for såvel skole, teams og klasser tilrettelægges fælles for de to undervisningssteder. Eleverne får faglige fællesskaber og får allerede fra skolestart relationer til hinanden på
tværs af undervisningssted og klasser. Dette er med til at skabe god trivsel og lette overgangen, både for de
elever der skifter fra Fjellerad til Gistrup samt for elever i Gistrup, der skal modtage nye klassekammerater.
Forslaget sikrer, at der i Fjellerad fortsat vil være dagtilbud for børnehavebørn, samt undervisnings-, DUSog Juniorklubtilbud for elever i 0.-6. klasse.
Høringsperiode
Forslaget om nedlæggelse af Gistrup Skole og Vaarst-Fjellerad Skole pr. 31/7 2017 samt etablering af en ny
Gistrup Skole med undervisningssted i Gistrup og Fjellerad pr. 1/8 2017og konsekvenserne heraf sendes i
offentlig høring og til udtalelse ved de to skolebestyrelser i en 9 ugers periode fra 18. november 2016 til 20.
januar 2017. Derudover sendes forslaget til frivillig udtalelse i samme periode ved de øvrige skolebestyrelser
og lokale MED-udvalg i Aalborg Kommunale skolevæsen.
Herefter behandles høringssvarene og sagen fremlægges til godkendelse i Skoleudvalget den 7. februar og i
Magistraten den 13. februar 2017. Byrådet behandler sagen den 27. februar 2017 med henblik på en endelig
beslutning.
Høringsmaterialet består af nærværende sagsfremstilling med bilag samt høringsbrevet. I forbindelse med
den offentlige høring sendes forslaget til en række parter, som angivet i bilag 5.
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Personalemæssige konsekvenser
Medarbejderne på Gistrup Skole bliver ansat i Aalborg Kommune med tjeneste ved Gistrup skole og primær
ansættelse på det ene af de to undervisningssteder.
Det øgede samarbejde undervisningsstederne imellem betyder, at der bliver mulighed for og forpligtelse til
faglig sparring imellem medarbejderne. Dette gælder både vejledning mellem kolleger og kollegial sparring
omkring dagligdagen.
Der vil pågå forhandling af løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse med de besluttede forandringer. Der etableres evt. overgangsordning for de ledere og medarbejdere der får væsentlige ændringer i løn- og ansættelsesvilkår.
Økonomiske konsekvenser
I forbindelse med ressourcetildeling vil Gistrup Skole de første tre skoleår modtage en ressource svarende
til, at der stadig er tale om to selvstændige skoler.
Opgørelsen af ressourcen sker i forhold til elevtallet, som det ville være fordelt i de to hidtidige skoledistrikter,
før sammenlægning af de to skoler. Når ressourcen er opgjort gives én bevilling til skolen, som konterer på
en fælles kontoplan.
Tildeling af ressourcer til sekretær, teknisk service og ledelse følger tillige i nævnte periode tildelingskriterierne som er gældende for kommunens andre skoler.
Såfremt der sker generelle ændringer for kommunens skoler i tildelingen af ressourcer til sekretær, teknisk
service og ledelse kan der ligeledes ske ændringer i tildelingsmodellen for Gistrup og Fjellerad skole.
I løbet af 2019 fastlægges en evt. ny tildelingsmodel for skole med flere undervisningsstede, som får virkning
fra skoleåret 2020/21

Lovgrundlag
Folkeskoleloven §24 stk. 4, § 25 stk. 1, § 44 stk. 2 og § 45 stk. 3
Bekendtgørelse nr. 700 af 23/6/2014 om procedure ved nedlæggelse af en folkeskole.
Bilag
2.
3.
4.
5.

Skoledistrikt for Gistrup Skole pr. 1. august 2017
Baggrundsoplysninger om Gistrup og Vårst-Fjellerad skoler
Ledelsen på Gistrup Skole pr. 1. august 2017
Høringsbrev samt udsendelsesliste
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Bilag:
Bilag 2 - Skoledistrikt Gistrup Skole.pdf
Bilag 3 - Skoleprognoser for Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler.docx
Bilag 4 - Ledelsesdiagram.docx
Bilag 5 - Høringsbrev og udsendelsesliste
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