
Bestyrelsen på Orø skole og børnehus´ høringssvar vedr. ny skolestruktur i Holbæk 

kommune  

 

 

1. Vi ønsker at fortsætte som enhedsinstitution med skole og børnehus 

2. Vi ønsker at bevare en selvstændig bestyrelse for enhedsinstitutionen 

3. Vi ønsker at have forpligtende samarbejde med Østre skole som modtagerskole 

4. Vi ønsker at bevare en pædagogleder for Børnehus såvel som en læreruddannet leder 

5. Vi ønsker at beholde en pedel – evt. som ø-pedel 

6. Vi ønsker fortsat en form for sekretærfunktion på Orø 

7. Vi ønsker ikke at vores elever kan tvinges til at skifte afdeling inden 7. klasse 

8. Fri færgetransport for den skole i Holbæk vi samarbejder med. 

9. En matrikel skal ikke kunne lukkes uden en ny høringsrunde 

 

 

Ad 1 

Vi har ikke fået nogle klare udmeldinger i forhold til hvad kommunen forestiller sig skal ske med 

vores børnehus hvis vi bliver slået sammen med en skole i Holbæk. Vi er så lille en skole og 

børnehus at vi finder det oplagt at vi fortsat er en samlet institution. Alternativet ville være at 

Børnehuset blev selvstændigt, kom ind under en skole i Holbæk eller underlagt en institution i 

Holbæk. Ingen af de alternativer er attraktive. Børnehuset er for lille til at være selvstændig, en 

skole i Holbæk har intet forhold til at drive en daginstitution på Orø, og det er ligeledes upraktisk at 

høre under en institution i Holbæk, når man har et givtigt udbytte af at hænge sammen med den 

skole man deler matrikel med. Desuden er der en masse uafklarede spørgsmål i forhold til hvordan 

økonomien skal fungere i vores børnehus. En skole i Holbæk kan umuligt varetage økonomien og 

den generelle drift i en daginstitution på Orø.  

 

Ad 2  

Ovenstående rejser også et spørgsmål om hvordan bestyrelsen fremover skal fungere hvis 

skoledelen af bestyrelsen bliver lagt under en skole i Holbæk. Det er naturligvis ikke aktuelt at lade 

en skolebestyrelse i Holbæk tage stilling til spørgsmål vedrørende vores børnehus. Det vil ikke være 

nok at have et fælles afdelingsråd for skole og børnehus, for de store beslutninger ville fortsat skulle 

tages i den fælles bestyrelse i Holbæk. Derfor mener vi, at det vil være den bedste løsning at lade 

vores bestyrelse bestå som en enhedsbestyrelse på Orø. Alle beslutninger vedrørende børnehuset 

skulle i så fald være afgjort af den lokale bestyrelse og ikke af den samlede bestyrelse i Holbæk. 

Skolespørgsmål som vedrører begge matrikler kan afgøres i den fælles bestyrelse i Holbæk, 

repræsenteret af minimum én person fra Orø. 

Bliver bestyrelserne lagt sammen vil der være behov for at også afdelingslederen og den 

pædagogiske leder er sikret en plads – dog uden stemmeret – i den samlede bestyrelse. 

 

Ad 3 

Orø skole har hidtil hørt under Absalonskolen, men i mange årgange har meget få elever valgt 

Absalonskolen og har i stedet søgt til privatskoler.  

Bestyrelsen på Orø skole og børnehus har haft en konstruktiv dialog med Østre skole om at indlede 

et samarbejde de to skoler imellem. Der er bl.a. tale om at arbejde sammen om naturfaglige emner, 

idræt, kulturelle aktiviteter, hytteture og venskabsklasser som kan knytte børnene sammen. Såvel 

”bybørnene” som ”øbørnene” kan have stor gavn af det. Der er således allerede sat et såkaldt 

forpligtende samarbejde i gang de to skoler imellem. Vi finder det derfor naturligt at Østre skole 



fremover kunne blive vores modtagerskole efter 6. klasse. Vi mener at flere forældre ville vælge at 

lade deres børn fortsætte i folkeskolen hvis vi fik Østre Skole som modtagerskole. Dels er der god 

kemi og et godt engagement imellem bestyrelserne og begge personalegrupper, dels er Østre Skole 

knap så stor og voldsom at flytte over til, når man kommer fra et lille trygt miljø på Orø. Alt dette 

forudsætter naturligvis at Østre Skole bevarer deres overbygning.  

Vi mener, det må være i Holbæk kommunes interesse at mindske tilgangen til privatskolerne da det 

går udover de samlede økonomiske resurser på folkeskoleområdet. 

 

Ad4 

Selvom Orø Skole og Børnehus er et lille sted, så er der stadig stor forskel på at drive en skole og en 

daginstitution. Det er vigtigt for begge faggrupper at have en daglig leder med samme faglige 

baggrund. Derfor ønsker vi fortsat at have en leder for børnehus og SFO som er pædagog og en 

læreruddannet leder. 

Vi finder det problematisk at man fremover vil lade den overordnede ledelse udgå fra 

modtagerskolen. De større ledelsesmæssige linier hænger tæt sammen med den daglige 

pædagogiske linie som tiltænkes en daglig leder. Som det er i dag er vejen fra beslutning til reel 

udførelse i dagligdagen utrolig kort, hvilket betyder at Orø skole er en meget fleksibel skole som 

hurtigt tilpasser sig nye retningslinier. Det frygter vi vil gå tabt, hvis det fremover skal ind omkring 

modtagerskolens ledelse.  

 

Ad5 

Vi ser meget nødigt at de tekniske servicefunktioner udføres af en medarbejder sendt fra Holbæk. 

Vi har ikke mindst om vinteren behov for at kunne færdes på skolens område uden at brække arme 

og ben, ligesom et sprængt vandrør, en defekt radiator og lignende akutte opgaver skal kunne løses 

nu og her. Derfor vil vi foreslå at vi enten bevarer vores pedel som det er i dag, alternativt at han 

bliver en såkaldt ø-pedel der også varetager praktiske opgaver for f.eks. ældrecenter, museum, 

bibliotek mv. 

 

Ad6 

Det vil være meget upraktisk hvis alle sekretærfunktioner fremover flyttes ind på modtagerskolen. 

Som forældre skal vi kunne aflevere penge til skolemælk, aflevere diverse sedler til 

sundhedsplejerske og andre instanser. Desuden varetager sekretæren også mange andre funktioner 

bl.a. for vores børnehus og SFO, hun passer vores biblioteksfilial to gange om ugen, er sekretær for 

Lokalforum og passer telefonen på skolen.. Derfor har vi stadig brug for at have en 

sekretærfunktion på Orø skole.  

 

Ad7 

Af høringsforslaget fremgår det at man ikke nødvendigvis har klasser på alle årgange, og at elever 

højest kan tvinges til at skifte afdeling to gange. 

Eftersom vi aldrig har elever svarende til en normal klassestørrelse på hver årgang skal det 

understreges, at vores elever naturligvis ikke skal kunne tvinges til Holbæk. Det er vigtigt at den 

undtagelse bliver skrevet ind i den endelige skolestruktur som vedtages. 

 

Ad8 

Når vi skal styrke samarbejdet mellem en skole i Holbæk og vores egen skole er det nødvendigt at 

elever fra vores samarbejdsskole også kan sejle gratis med færgen til Orø. Ellers bliver samarbejdet 

for ensidigt i og med det kun bliver vores børn der tager til Holbæk og ikke omvendt.  

 



 

Ad9 

Vi ønsker at det indføjes på skrift i den endelige skolestruktur at en matrikel ikke kan lukkes af 

modtagerskolen, men at eventuelle lukninger af matrikler skal omkring byrådet og udløser en ny 

høringsrunde. 

 

Sammenfatning 

 

Endnu engang oplever vi at høringsmaterialet er mangelfuldt og ugennemarbejdet. Holbæk 

kommune fralægger sig et kæmpe ansvar ved at sende et høringsforslag ud som stiller flere 

spørgsmål end det giver svar. Forventer kommunen at medarbejdere og forældrerepræsentanter skal 

kunne tage stilling til noget som man ikke kan se konsekvensen af, eftersom kommunen ikke har 

nogle svar på konsekvenserne?  

 

Indtil kommunen kan komme med nogle kvalificerede svar på hvordan vores børnehus skal 

drives i fremtidens skolestruktur foreslår bestyrelsen at vi fortsætter uændret som en 

selvstændig enhedsinstitution med en modtagerskole og et forpligtende samarbejde, som for 

så vidt allerede er godt i gang med Østre skole.  

 

 

Bestyrelsen på Orø skole og børnehus, 21.9. 2011 

 

 

 


