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Høringssvar vedr. forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen
Skolebestyrelsen tager forslaget om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen til efterretning.
Skolebestyrelsen kan se muligheder i fusionen blandt andet, at skolen bliver en Nest-skole med to voksne i alle
klasser og et styrket samarbejde mellem skole og hjem.
Skolebestyrelsen er fortsat opmærksom på ”sikker skolevej”. Der er ikke lang afstand mellem Tovshøjskolen og
Ellekærskolen, men skolevejen går igennem et område, som mange forældre ikke er trygge ved at sende deres
barn igennem. Der bliver også lagt ekstra gåafstand til børnenes skolevej, som kan betyde, at flere forældre vælger at transportere i bil og dermed øget trafik omkring Ellekærskolen.
Skolebestyrelsen vil opfordre til, at økonomien omkring den nye skole snart er helt på plads, så Fusionsbestyrelse kan få et overblik over økonomien, herunder antallet af klasser og personalenormeringen.
Skolebestyrelsen har et ønske om, at fusionen og arbejdet med Nest lykkes. Dette kræver ledelse, og mere ledelse end der umiddelbart er afsat - to pædagogiske ledere og en skoleleder. Skolebestyrelsen håber derfor på
opbakning til, at der laves en lokalløsning som understøtter fusionen og det pædagogiske arbejde med Nest.
Tovshøjskolen har rigtig god erfaring med at have tre årlige samtaler ”feedbacksamtaler”, hvor elev, forældre og
lærere har fokus både på det faglige og på fravær. Bestyrelsen vil opfordre til, at der gives mulighed for at kravet
om fire skolehjemsamtaler fraviges, da det planlægningsmæssigt kan udfordre at få placeret fire samtaler i løbet
af året.
Skolebestyrelsen konstaterer også, at der ikke er afsat penge til den fysiske flytning af Tovshøj og heller ikke er
afsat ekstra midler til kommunikation / branding af skolen for at fastholde og tiltrække nye elever.
Skolebestyrelsen har afholdt møde for skolens forældre. Her blev især drøftet to emner: ”sikker skolevej” og
”betaling af SFO”.
Tovshøjskolen er heldagsskole, og derfor har forældrene ingen udgift til SFO. Når Tovshøj fusionerer med Ellekær bortfalder heldagsskolen, og i stedet bliver der mulighed for at tilmelde barnet til SFO. Mange forældre gav
udtryk for et behov for SFO, men udtrykte samtidigt stor bekymring for egenbetalingen.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen, Tovshøjskolen
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