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Fælles Skoleledelse i Aalborg Kommune 
 

Kære medlem 

Vi har haft et par konkrete henvendelser med ønske om, at vi deler vores arbejde med fælles 

skoleledelse med de berørte medlemmer på mindre skoler. Ligeledes har skoleudvalgsmedlem, Per 

Clausen, brugt vores udtalelser til udvalget i hans egen politiske argumentation. Det har givet lidt 

usikkerhed omkring vores rolle i forhold til at sikre medlemmerne af foreningen bedst muligt.  

Derfor har vi et ønske om at kommunikere om vores arbejde. 

Overordnet status på fælles skoleledelse i Aalborg: 

- I foråret 2016 var vi med til at tale imod fælles skoleledelse som stort kommunalt projekt 

- I 2017 var der en frivillig sammenlægning mellem Fjellerad og Gistrup – fælles skoleledelse 

- I efteråret 2019 valgte forligspartierne, at de ønsker at spare 3 mio. kr. på ledelse. I 

samme beslutning vedtager de, at de vil arbejde med mere fælles skoleledelse og hente 

besparelser i eventuelle modeller 

- Formanden Karsten Lynge Simonsen har siddet i en referencegruppe siden december 

2019 med mulighed for indspark til gruppen 

- Foreningen har ligeledes holdt møder med skolechefen og skrevet til politikere 

- Skoleudvalget har på flere møder haft forslag med flere modeller under udarbejdelse. Et 

forslag som forandrer sig hen over tid. 

Den kommende proces fra nu og ind i efteråret: 

- Den 2. juni skal Skoleudvalget behandle skoleforvaltningens sidste forslag 

- Fra den 3. juni til 4. september er der høringsperiode. Her får vi formel mulighed for at 

tilkendegive holdning til et evt. forslag. Det samme får skolebestyrelserne. Vi har gennem 

de sidste 4 år arbejdet med en model, hvor vi inviterer de tillidsvalgte og berørte 

medlemmer ind til udarbejdelse af fælles høringssvar. Det gør vi også i denne situation. Et 

lyttemøde. 

- Den 6. oktober er der 2. behandling i skoleudvalget. Her vil skoleudvalget tage en 

beslutning på baggrund af de indkomne høringssvar 

- Hvis skoleudvalget vedtager et forslag, skal det godkendes i byrådet den 9. november 

Forslagets udvikling i udvalget: 

- Det startede ud som et meget stort opslået projekt med mulighed/risiko for rigtig meget 

fælles skoleledelse. Der var 5 modeller i spil: 

 1A: En lille skole får fælles skoleleder med en større skole men beholder særskilt 

budget, bestyrelse og personalegruppe. 

 1B: En lille skole lægges sammen med en større skole og får fælles 

skolebestyrelse, fælles budget og fælles personalegruppe 



 
 

 
Ryesgade 62 A | 9000 Aalborg | Tlf: 9813 6325 | 153@dlf.org 

 
      Aalborg Lærerforening | www.aalborglærerforening.dk 

 
 

 1C: En et-sporet skole med overbygning flytter overbygningen ind til 

naboskolen, hvor fælles skolelederen sidder 

 2: Sammenlægning af skoler og specialskoler, som er udfordret af drift og 

elevantal 

 3: Distriktsskoler med flere skoler (3-5) under en skoleleder 

 

Aalborg Lærerforenings fokus i arbejdet: 

- Vi har tidligt i processen holdt TR møder, hvor vi har drøftet udfordringer 

- Vi har holdt møder i foråret med de berørte skolers tillidsrepræsentanter, efter 3 modeller 

var skrinlagte 

- Vi har holdt møder med tillidsvalgte på Gistrup/Fjellerad 

- Vi har været i dialog med politikere, skolechef, skolelederforening og enkelte skoler 

Som i alle andre situationer søger vi indflydelse for at sikre medlemmernes stillinger og arbejdsvilkår 

bedst muligt. Herunder redegør vi for vores overordnede tilgang og konkrete initiativer og fokus. 

 

- Strategiforløb 

 Arbejde overordnet som organisation indtil eventuelle forslag bliver konkrete 

(indtil høringsperioden)  

 Sikre lokal forankring, vilkår og stillinger 

 Få politikerne til at fjerne de, for vores medlemmer, mest indgribende 

modeller 

 Få flest mulige sikringer med i forslaget inden høringsperioden 

 

- Høringsperioden, d. 3. juni – d. 4. september 

 Blive mere konkret på, at der skal sikres procedurer og retningslinjer i arbejdet 

 Blive mere konkret og kvalificeret i høringssvar ved at inddrage berørte 

medlemmers konkrete opmærksomheder og bekymringer 

  

- Vi har særligt fokus på: 

 At der skal være daglig handlekraftig ledelse på alle matrikler 

 At alle undervisningsmatrikler (skoler) bevares i nuværende antal og omfang 

 At de planlagte besparelser på lærerstillingerne (op mod 50 pct af 3 mio. kr) 

fjernes  

 At der skal sikres TR og AMR på alle matrikler 

 At beslutningen om evt. skolelukning eller lukning af årgange forbliver en 

politisk beslutning, så skoleledelsen ikke står med den mulighed 

 Så har vi arbejdet imod modeller med undtagelse af 1B. I den sammenhæng 

har vi meddelt politikerne, at hvis de fortsætter deres arbejde med modeller, 

bør det kun være denne de kan sende videre til høring. Det har vi gjort, fordi vi 

i dag har en skole med denne struktur, som fungerer, og som har positive 
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effekter. Det er Gistrup/Fjellerad Skole. Vi er velvidende om, at skoler fra 

tidligere Nibe-kommune også har prøvet denne model med et andet resultat. 

Hvis vi modsagde denne model også, ville vi ensidigt modsige en stor 

arbejdsplads, der gennem hårdt arbejde har opnået positive effekter i 

arbejdet med modellen.  

Efter skoleudvalgets ønsker efter sidste møde: 

- Skoleudvalget er nede på en model – 1B 

 Fjernelse af besparelser på medarbejderne 

 beholde TR og AMR på alle matrikler 

 sikring af ledelse på alle matrikler 

 sikring af alle undervisningssteder 

 beholde beslutningskompetencen til eventuel nedlæggelse af 

undervisningssteder eller årgange som en politisk beslutning – skoleudvalg og 

byråd 

 afsøge muligheden for 2 skolebestyrelser 

- Det betyder samtidig, at mange af de skoler, som var berørt i januar, nu ikke er det mere. 

Så hvis en model som denne fremlægges til høring, vil vi invitere berørte medlemmer til 

udarbejdelse af høringssvar, for så har vi noget helt konkret at udtale os om, forholde os til og 

samtidig formel høringsret. Et høringssvar forholder sig til formodede konsekvenser for kvalitet, 

økonomi, arbejdsmiljø mm., bekymringer, faldgrupper og meget mere, som kommer fra 

medlemmerne. Høringssvar har tidligere haft effekt på politiske beslutninger.  

Skulle du have bemærkninger eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af følgende fra 

kredsstyrelsen: 

 Karsten Lynge Simonsen - klsi@dlf.org  

 Jan Knærkegaard – jakn@dlf.org 

 Johnny Nielsen – john0636@voes.dk 

 Kristina Terpling – kt@hvang.dk 

 Birgitte Kjær – birg4416@sulsk.dk 

 Kristoffer Høyrup Sørensen – krhs@dlf.org 

 Lotte Dahl-Vedel – lfdv-skole@aalborg.dk 

 Tilde Gammelgaard Nielsen – tild0230@voes.dk 

 Ulla Koch Sørensen – ukso@dlf.org 

 

Med venlig hilsen og på vegne af kredsstyrelsen 

Karsten Lynge Simonsen 

Formand Aalborg Lærerforening 


