
 

 

Debatmøde om fusion mellem Skovly og Stouby Skole 

Deltagere: Kommuneledelse og politikere. Ca. 40 borgere.  

Anders Udbye præsenterede dagsorden og bød velkommen. 

Hvorfor skal vi snakke om det? Det har været på tale ad flere 

omgange bl.a. På borgermøde i 2013. Senest i april 2017, 

hvor det også blev kort berørt. Vi vil gerne have en god 

demokratisk debat.  

Ole Vind, formand for Udvalget for Læring: vi vil fortælle 

om de erfaringer vi har om lignende processer i andre 

lokalsamfund, og hvordan et forløb evt. vil være.  

Peter Hüttel, chef for Læring - Skoler: De lovgivningsmæssige muligheder og børne-/befolkningstal i Stouby.  

Marianne Berthelsen, chef for Læring, Sundhed, Børn & Familier: om bestyrelsesarbejdet, hvis man vælger fælles 

bestyrelse og fælles ledelse i dagtilbuddet.  

Lokale løsninger: argumenterne for fælles ledelse/bestyrelse:  

 Fald i elevtal/børnetal 

 Bekymring for overlevelsesevne 

 Ønske om fælles ”Børneunivers” 

 Bedre udnyttelse af ressourcer/personale og mere fleksibilitet. 

Henrik Balle Nielsen, borger i Stouby: Henrik Balle Nielsen, borger og forælder i Stouby:  

”Nogle gange skal man ændre noget, der fungerer - for at gøre det endnu bedre!”.  

Pædagogiske begrundelser og hensyn til by- og egnsudviklingen. 

Såvel vuggestue og børnehave som skole vil blive styrket af institutionel integration, fx: 

 Det samlede personale, den samlede bestyrelse og byens forældre får bedre mulighed for at forstå og følge 

barnet/eleven gennem 11-12 år i Stouby, altså en tydelig rød tråd i opvæksten. 
 Med daglig base i Stouby Skoles nyrenoverede bygninger kan såvel førskolebørnene som skoleleverne 

anvende Skovly som ramme for naturoplevelser og naturfaglig læring. Brugen af Skovly kan skrives 

forpligtende ind i de pædagogiske planer, altså en tydelig grøn tråd i opvæksten. 
 Familierne og de professionelle vil med en integreret vuggestue, børnehave og skole få stærkere muligheder 

for samarbejde, hvilket er afgørende for barnet/eleven. 

Anna Schousboe Thøgersen, bestyrelsesformand Skovly: forældrene til børn i Skovly er rigtig glade for de faciliteter, 

der er. Uanset om Skovly bliver eller ”flyttes” til skolen, så er der brug for opgradering af bygningerne.  

Jeanne Andersen, talsmand for ledelse af Skovly: Ved fusion i fysikkens verden vil der bl.a. være et nyt produkt og 

et biprodukt. Hvad er det nye produkt – hvad er formålet? Og hvad er biproduktet? Vi mener, at børnene i Stouby er 

bedst tjent med at vi bibeholder Skovly hvor den er.  Vi vil hellere et større samarbejde med skolen, end en fusion. 

Valther Petersen, skoleleder for Stouby Skole: Jeg ser Stouby som et ressourcestærkt samfund, hvor folk holder 

sammen.  ”Why, how, what”? Fusion vil give synergi og emergens, rød tråd, arbejde med fælles projekter, fokus på 

fællesskab, samarbejde mellem flere faggrupper.  Fordi skolen og børnehaven kan se værdien i at ville opnå mere 

sammen.  



Debat.  

Anders Udbye: vi har i lokalrådet ikke (endnu) en plan for hvordan vi kommer videre. Der er ikke noget entydigt svar 

på hvad vi ønsker – der er argumenter for både fusion og ikke-fusion.  

Enighed om, at bestyrelsen for hhv. Skovly og Stouby skole mødes for at tale videre om processen, og for at 

undersøge hvad der er af fordele og ulemper ved en evt. fælles ledelse af de to institutioner. Marianne Berthelsen og 

Peter Hüttel inviteres til mødet. Lokalrådet følger op. 


