
  

 

 

 

 

  
 

Høringsskabelon - Landsbyordninger 
 

 

Høringspart: FOA , Holstebro samt FTR for pædagogmedhjælperne/assistenterne.  

 

Hvilke mulighe-

der/udfordringer ser I i 

forhold til udvikling af 

lokalsamfundet i forbin-

delse med etablering af 

Landbyordningen? 

Muligheder 

 Skolen sikre dagtil-

buddets overlevelse 

 Dagtilbud sikre sko-

lens overlevelse 

 Forældre kan afleve-

re børn et sted, fæl-

les forældrearran-

gementer.  

 Understøtte landsby 

miljøer 

 

 

 

 

Udfordringer 

 En ledelsesstruktur 
der tilgodeser begge 
miljøer og kulturer 

 

 

Hvilke mulighe-

der/udfordringer ser I i 

forhold til: 

- Dagtilbuddet 

- Skolen 

- SFH 

 

Hvilken mulighe-

der/udfordringer ser I i 

forhold til samarbejde og 

faglig udvikling på tværs? 

Muligheder 

 Børn lærer af børn – 
også med forskellige 
alder.  

 God udnyttelse af 
personale, lokaler og 
ressourcer. 

 Stordriftsfordele – 
økonomisk fordel 

 ”Overgange” - positi-
ve 

 Tryghed i ansættelse 
 Mulighed for fælles 

lærings og udvik-
lings syn i en 
Sammenhængende 
organisation. 

 Anerkendelse af for-
skellige perspektiver 
og kompetencer til 
forskellige opgaver 

 Fælles informations-
strategi, børneintra/ 
skoleintra 

 Vidensdeling 

Udfordringer 

 Social fastholdelse 

ved overgange 

 Ledelse med skole-

faglig baggrund 

 Fagpolitiske uenig-
heder  

 Skolens læringsfor-
ståelse ”overtager” 
dagtilbuddets  
Habitus og dagtil-
buddet bliver der-
med ”skoleficeret” 

 De timer lederen i 
dag bruger på ” bør-
ne timer ” forsvin-
der, og normeringen 
forringes herved.  
 

 



  

 

 

 

 

  
 

Hvilke mulighe-

der/udfordringer ser I i 

forhold til en ændret le-

delsesstruktur? 

Muligheder 

Større fleksibilitet i opgave-
løsning/ personaleressour-
cer. 
 

Udfordringer 

At sikre kvalitet/fokus i 
pædagogikken for både 
dagtilbud, SFH og skole 
 

Hvilke faktorer er væsent-

lige i forhold til Fællesbe-

styrelsen: 

- sammensætning 

- valgprocedure  

Muligheder 

 Man kan få sammen-

sat en bestyrelse, 

som sikre en bred 

repræsentation af 

både forælder og 

faggrupper.  

 

Udfordringer 

 At skolen ”fylder ” 

for meget.  

 At der ikke bliver 

plads til alle fag-

grupper.  

Hvilke øvrige bemærknin-

ger har I i forhold til etab-

lering af Landsbyordnin-

ger? 

 Der er en større mu-

lighed for, at man 

som personale kan få 

fuldtid.  

 Kommunens forplig-

tigelse for omplace-

ring af personalet 

ved fx fald i børnetal 

bliver lettere at 

overholde.  

 

 

 

 

 

 


