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AARHUS SKOLELEDERFORENING 
            

 

 

8. oktober 2019 

Aarhus Skolelederforening: Høringssvar vedr. fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen. 

Aarhus Skolelederforening ser indstillingen om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen som den bedst mulige 

løsning for områdets børn, men har dog nogle opmærksomhedspunkter: 

 

Ændrede skoledistrikter 

Ændringen af skoledistriktsgrænserne betyder tilgang af flere elever til de omkringliggende skoler. Aarhus 

Skolelederforening vil opfordre til at der laves en grundig undersøgelse, så man sikrer sig, at de modtagne 

skoler har kapacitet til at modtage det øgede antal elever. 

 

Den økonomiske ramme 

Aarhus Skolelederforening opfordrer til at byrådet ser tilbage til 2007 hvor man sidst nedlagde/fusionerede 

skoler fra vestbyen i Aarhus og hermed ændrede på skoledistrikter. Dengang fulgte den økonomiske bevilling 

de pågældende børn. Det betød f.eks at elever fra den nedlagte Frydenlundskole havde deres særlige ”vestby-

bevilling” med i resten af skoleforløbet på hhv. Møllevangskolen og Katrinebjergskolen. Aarhus 

Skolelederforening opfordrer til, at man skeler til denne ordning for de elever der som følge af ændrede 

skoledistrikter nu ser ud til, at skulle fortsætte deres skoleforløb på f.eks Gammelgaardskolen 

 

Fysisk flytning af Tovshøjskolen til Ellekærskolen 

Aarhus Skolelederforening ved fra tidligere fusioner af skoler i Aarhus, at der store økonomiske udgifter 

forbundet med disse. Der skal f.eks pakkes ned, flyttes og pakkes ud. Aarhus Skolelederforening kan se at der i 

indstillingen ikke er taget højde for denne udgift til personaletimer samt fysisk flytning af inventar, materialer 

med videre. Aarhus Skolelederforening opfordrer til, at der tages højde for denne udgift.  

 

Ledelse af den fusionerede skole 

I høringsmaterialet er ledelsesresursen beskåret til et minimum. 

Aarhus Skolelederforening vil gøre opmærksom på, at hvis en fusion skal lykkes kræver det også ledelse 

tættere på elever, forældre og medarbejdere. For at fusionen af Tovshøjskolen og Ellekærskolen kommer bedst 

muligt fra start vil Aarhus Skolelederforening opfordre til, at der tages højde for øget behov for ledelse i 
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dagligdagen. Aarhus Skolelederforening opfordrer hermed til, at der i fusionsprocessen tilføres ekstra 

ledelsesresurser til den nye skole så den daglige pædagogiske ledelse kan styrkes. 

 

Skolestyrelsen 

Den foreslåede ændring i skolebestyrelsens kompetence i forhold til eksterne repræsentanter tages til 

efterretning. 

 

På vegne af Aarhus Skolederforening 

Jens Mathiasen 

Næstformand og skoleleder 


