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Forslag vedr. sammenlægning af Center for skoletilbud og Center for 

Dagtilbud. 
Lejre Lærerforening deler målet om at skabe et sammenhængende børneområde, men vi er ikke 

enige i, at dette afhænger af eller understøttes af en sammenlægning af de to centre. 

Derimod har vi brug for to centerchefer, der pålægges at have et tæt samarbejde evt. med deling af 

konsulenter. 

Hermed kan også opnås den ønskede metode- og vidensdeling på tværs og mere robuste 

kompetencemiljøer for de centralt ansatte i de to centre. 

Et centerudvalg for begge områder vil medføre flere og længere møder og vil på ingen måde give en 

effektivisering. 

Hvis ændringen vedtages forudser vi, at der uddelegeres flere forvaltningsmæssige opgaver til den 

enkelte skoles ledelse. 

Der er der hverken i forhold til lovgivning, Lejre Kommunes vedtagelse af skolestruktur og 

skolernes økonomiske udfordringer behov for. 

Der er på skolerne brug for mere ledelsesnærvær – ikke mere fravær. 
 

For at skabe en sammenhæng på børneområdet foreslår vi, at der i stedet på ledelsesplan 

videreudvikles på de allerede igangsatte aktiviteter, herunder: 

Fælles Børn- Fælles ansvar og Fælles Centerudvalgsmøder for CS, CD og CBUF. 

Desuden opfordrer vi til, at der fortsættes med det arbejde, der er i gang med at implementere en 

tværgående plan på børneområdet. Denne plan er formuleret i notatet ”Det tværgående samarbejde på 

børneområdet i Lejre Kommune”. 

Således at samarbejdsfladerne fra alle tre centre inddrages. 

 

I forslaget ligger også en besparelse på løn til centerchef. 

Såfremt Lejre Lærerforenings forslag om et samarbejde på forvaltningsplan besluttes, vil der kunne 

opnås en lidt mindre besparelse ved ikke at besætte den ledige konsulentstilling end ved at nedlægge en 

centerchefstilling. 

 

Skolechefstillingen blev oprettet for 5 år siden med begrundelsen, at der var 

behov for en faglig, personalemæssig, administrativ og strategisk leder af det 

samlede skolevæsen. 

Det har været en styrke på skoleområdet, og det er der fortsat brug for. 
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