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Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde mandag den 28. november 2016 kl.16:00-
17:00 

 
Deltagere: Berit B Vinther (områdechef), Ibtihaj Hassan El-Khodr (skolebestyrelsesformand), Aase 
Nielsen (skoleleder), Mariam (forældrerep.), Abdi (forældrerep.), Nikolaj (forældrerep.), Maryanfarah 
(forældrerep.), Lars (TR og medarbejderrep.), Andreas (AMR og medarbejderrep.) og Thomas Chr. 
Trønning (viceskoleleder og ref.). 

 
 
Dagsorden for mødet: Orientering om lederrokade v/områdechef Berit B.Vinther 
 

Referat: 
 
Områdechefen orienterede bestyrelsen om, at man havde valgt at flytte skoleleder Aase Nielsen til 
Højvangskolen i Stavtrup, hvor Aase fra december skal være skoleleder. 
Områdechefen roste Aase for sit arbejde som skoleleder på Tovshøjskolen, hvor Aase har gjort en 
stor indsats og en forskel i hverdagen for forældre, børn og medarbejdere. 
Den nye skoleleder på Tovshøjskolen bliver Helle Mønster, som kommer fra Sødalsskolen, hvor 
hun p.t. er skoleleder. Helle starter på Tovshøjskolen 1. januar 2017.   
Indtil Helle tiltræder, er Thomas konstitueret skoleleder. 
Områdechefen understregede, at ændringerne alene vedrører stillingen som skoleleder. Der er altså 
ikke tale om andre forandringer, eksempelvis at skolen er på vej til at lukke. 
 
Forældrene og medarbejderrepræsentanterne tilkendegav, at alle var indforstået med, at 
områdechefen nok var i sin formelle ret til at træffe den slags afgørelser uden om skolebestyrelsen, 
men: 

 At man undrer sig over, at man vælger en løsning, hvor hele to andre skoler bliver udsat for 

en lederrokade for at løse udfordringerne på én skole.  

 At man er aldeles uforstående over for beslutningen om at lade netop Aase indgå i en sådan 

rokade, da der er bred enighed om, at Aase gennem sit arbejde har sat skolen i en positiv 

udvikling og har været garant for stabilitet i ledelsesteamet efter en længere periode med 

megen ustabilitet. 

 At Aase igennem sit arbejde i almindelighed og qua sin person i særdeleshed har været med 

til at opbygge en høj grad af tillid på tværs mellem forældre, elever og medarbejdere. 

 At man fra forvaltningens side skal være meget opmærksom på, at den slags ’ovenfra-og-ned’ 

beslutninger i et område som Gellerup og Tovehøj, hvor tilliden til ’kommunen’ i forvejen er 

skrøbelig, ikke bidrager til, at folk føler sig set og hørt – tværtimod. 

 
   


