
Kære  

Dagtilbuds- og skolebestyrelser og MED-udvalg 

 

Høring i forbindelse med forslaget om et ”Bedre sammenhængende Opvækst og Læringsområde 

samt slankere ledelse” 

Som del af budgetaftale 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune den 6. oktober 

2020 at ”igangsætte en proces, der skal undersøge mulighederne for at skabe en bedre sammenhængende 

og slankere ledelsesstruktur på 0-16 års området”. Forslaget skal reducere den samlede udgift til ledere på 

børne- og ungeområdet, men ikke reducere på servicen over for børnene. Det er endvidere et krav, at 

pasning og undervisning på alle nuværende matrikler bibeholdes. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at 

Opvækst- og Læringsudvalget skal komme med forslag til besparelser/effektiviseringer på cirka 11 kr. 

millioner til Budget 2022. 

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 9. februar 2021 drøftet et forslag, som lægger op til organisatoriske 

og ledelsesmæssige ændringer. Et flertal af kommunalbestyrelsen valgte at sende forslaget i offentlig høring 

hos interessenter på området.  

Første del af høringsperioden løber fra den 10. februar til den 7. april 2021. Hvis der indkommer høringssvar 

i denne periode udvides høringsperioden frem til den 5. maj 2021. 

Ud over høringssvar i forhold til det fremlagte forslag, er man velkommen til at komme med alternative 
forslag, som skaber en bedre sammenhængende og slankere ledelsesstruktur på Opvækst- og 
Læringsområdet. 
 

Forslaget lægger op til, at skolernes samles i 4 skoleområder, som er identiske med de 4 eksisterende 
børneområder. Samtidig samles alle daginstitutioner organisatorisk i børneområderne jf. nedenstående 
tabel. 

 Område Sammenlagte enheder 
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Nord Område Nord (Bøgehaven, Nøddehøj, Klatretræet) 

Vest Område Vest (Symfonien, Myretuen) og daginstitution Broholm fra Brobyskolerne 

Midt Område Midt (1000Fryd, Vesterparken, Hættegården), daginstitution Oasen og 
Eventyrhuset fra Tre Ege Skolen og Espe børnehave fra Espe Skole og 
Børnehave. 

Syd Område Syd (Sundbrinken, Toftegården), daginstitution Horne og  Svanninge fra 
Brahesminde Skole og Børnehuse, daginstitution Bøgebjerg, herunder satellitten i 
Korinth fra Bøgebjergskolen og Børnehaver. 
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Nord Broskolen (Bøgehøj, Rolfsted) 

Vest Carl Nielsen-skolen, Brobyskolerne (Allested/Vejle, Pontoppidan) 

Midt Nordagerskolen, Tingagerskolen, Espe Skole, Kværndrup og Ryslinge fra Tre Ege 
Skolen  

Syd Øhavsskolen (Afdeling Uglen og Svanen), Brahesminde skoler (Afdeling Svanninge 
og Horne) og Bøgebjergskolen 

 
Indstilling og beslutning samt bilagsmateriale fra kommunalbestyrelsesmødet den 9.februar 2021 kan ses 

følgende sted: https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Kommunalbestyrelsen_2018-21/2021/09-02-

2021/%C3%85ben%20dagsorden/dagsorden.html 

 
På denne baggrund anmodes I om at komme med eventuelle bemærkninger til forslaget, som sendes til 

opvaekstoglaering-vp@fmk.dk 

 

 

https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Kommunalbestyrelsen_2018-21/2021/09-02-2021/%C3%85ben%20dagsorden/dagsorden.html
https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Kommunalbestyrelsen_2018-21/2021/09-02-2021/%C3%85ben%20dagsorden/dagsorden.html
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Tids- og procesplan 

 

Med venlig hilsen 
 
Christian Elmelund-Præstekær 
Chef for Opvækst og Læring 

Dato Tema 

9. februar 2021 Drøftelse og beslutning om gennemførsel af høring i Kommunalbestyrelsen 

10. februar 2021 Høringsperioden igangsættes  

Primo og medio 
Marts 2021  

2 offentlige høringsmøder med politikere. Grundet Corona-restriktioner arbejdes 
der pt. med et online-format.  

7. apr. 2021 Høringsperioden afsluttes  

7. apr. 2021 Høringsperioden udvides, hvis der er indkommer høringssvar 

5. maj 2021 Høringsperioden afsluttes endeligt 

18. maj 2021 Opvækst- og Læringsudvalget behandler forslaget og høringssvarene 

31. maj 2021 Økonomiudvalget behandler forslaget og høringssvarene 

8. juni 2021 Politisk drøftelse og mulig vedtagelse af ny ledelsesstruktur i 
kommunalbestyrelsen 

1. august 2022 Evt. ikrafttrædelse af ny ledelsesstruktur 


