Beslutningsoplæg til dagsordenspunkt 3: ”Opblødning af skoledistriktsgrænser”
Styrelsesmøde den 28. april 2015
Sagsforholdet (hvad drejer sagen sig om)
Fra samarbejdsrådene i Ørsted Børnehave og Treja Danske Skole har Skoleforeningen modtaget
en henvendelse (skrivelsen er vedlagt) med ønsket om, at forældre fra Wittbek og Ostenfeld selv
skal kunne vælge, om deres barn skal optages i Ørsted Børnehave /Treja Danske Skole) eller i
Husum Børnehave/Husum Danske Skole og at børnene dermed indgår i Skoleforeningens
kørselsordning iht. gældende regler på kørselsområdet. På det vedlagte kort kan I se hvilket
område der er tale om (området er indrammet med rødt).
Indstilling (hvem indstiller og hvad skal Styrelsen tage stilling til)
Styrelsen skal på baggrund af ovennævnte henvendelse tage en beslutning om forældrene kan
få valgmuligheden beskrevet under sagsforholdet.
Direktionen anbefaler at imødekomme forældrenes ønske. Anbefalingen skal også ses i lyset af,
at der allerede i dag tages individuelle hensyn til forældreønsker fra nævnte område, hvilket d.d.
indbefatter, at forældrene ansøger skriftligt herom.
Sammen med ovennævnte anbefales ligeledes at der ikke ændres på de eksisterende
skoledistriktsgrænser, men at forældrene får mulighed for frit at kunne vælge mellem Ørsted
Børnehave/Treja Danske Skole og Husum Børnehave/Husum Danske Skole når de har bopæl i
det pågældende område.
Økonomi (hvilke økonomiske og evt. personalemæssige konsekvenser indebærer forslaget)
Ingen ekstra udgifter.
Koordinering/afstemning (hvilke andre instanser har været og skal evt. inddrages i sagen)
Samarbejdsrådene ved Husum Børnehave og Husum Danske Skole har været inddraget og sendt
deres høringssvar (se vedlagte høringssvar). Begge samarbejdsråd udtaler sig positivt og
anbefaler at forældrene fra det pågældende område (se vedlagte kort) skal have
valgmuligheden.
Baggrund (uddybning af baggrund og evt. bilag)
Se ovenfor.
Beslutningsoplægget er udarbejdet af Birgit Messerschmidt og Uwe Prühs
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