
 

 

 

 

 
 

 

 

Høringsmateriale: Evaluering af skolestrukturen 

og den sammenhængende dag 

 

Børne- og Uddannelsudvalget besluttede på sit møde d. 13. april 2015 at sende 

evalueringen af skolestrukturen og den sammenhængende dag i høring.  

 

Høringen sendes til skolernes A-MED, skolebestyrelser, klubbestyrelser og C-

MED. 

 

Helsingør Kommune indførte en ny skolestruktur, der trådte i kraft den 1. august 

2012. Konsulentfirmaet Implement har fra november 2014 til marts 2015 

evalueret skolestrukturen og den sammenhængende dag.  

 

Hovedformålet med evalueringen har været at få en evaluering og vurdering af 

skolestrukturens evne til at understøtte udviklende pædagogiske miljøer, løfte 

den faglige kvalitet og sikre en økonomisk bæredygtighed samt at evaluere den 

ledelses- og styringsmæssige strukturs evne til at understøtte 

folkeskolereformen. 

 

Center for Dagtilbud og Skoler har på baggrund af evalueringsrapporten fra 

Implement udarbejdet et notat med centrets anbefalinger. 

 

Følgende indgår i høringsmaterialet:  

 Bilag 1: Anbefalinger fra Center for Dagtilbud og Skoler 

 Bilag 2: Evalueringsrapport fra Implement 

 Bilag 3: Kommissorium for evaluering af skolestrukturen og den 

sammenhængende dag 

 Bilag 4: Oversigt over styregruppe 

 Bilag 5: Faktaark om skolerne 

 

Evalueringen genoptages til endelig behandling i Børne- og 

Uddannelsesudvalget den 8. juni 2015.   

 

Høringssvar/bemærkninger sendes til Center for Dagtilbud og Skoler senest 

den 20. maj 2015 kl. 12.00 til centrets postkasse på mail ds@helsingor.dk.  

 

Vi arbejder for at sikre skoler med en høj faglig kvalitet med det formål, at alle 

elever bliver så dygtige, som de kan. Dette kan vi kun gøre i et godt 

samarbejde med jer. Det er derfor vigtigt for udvalget at få bemærkninger og 

Center for Dagtilbud og Skoler 

Dagtilbud og Skole 
Birkedalsvej 27 
3000 Helsingør 
 
Tlf. 49282719 
avi08@helsingor.dk 
www.helsingor.dk 
 
Dato 14.04.2015 
Sagsbeh.  
Anna Viola Hammer  

  

Til bestyrelser og A-MED 



input fra jer til vores videre arbejde med at udvikle skolerne til gavn for vores 

børn. 

 

På Børne- og Uddannelsesudvalgets vegne  

 

Christian Donatzky  

Formand 


