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Til alle medlemmer af Børne- og Uddannelsesudvalget i Sønderborg Kommune 

 

Protest mod forvaltningens beslutning om at konstituere den daglige leder af Lysabild 

Børneunivers som leder af Nørreskov-Skolen  

Forvaltningen har, 2 dage inde i sommerferien, fredag den 5. juli 2019 meddelt personalet i Lysabild 

Børneunivers, at den daglige leder Mike Foss med øjeblikkeligt varsel konstitueres som leder af 

Nørreskov-skolen i tidsrummet 5/7 2019 til 31/12 2019. Dette meddeles derefter Universets 

fællesbestyrelse, som undrer sig meget over, at lederen af Lysabild Børneunivers bliver inddraget i 

ledelsesproblematikken på en anden skole. Hvorfor skal vi undvære vores daglige kompetente leder 

på den bekostning? Kunne man have undersøgt og benyttet sig af andre muligheder – fx konstituere 

en af afdelingslederne fra en anden overbygningsskole? Eller benytte en anden ressourceperson fra 

forvaltningen? 

Lysabild Børneunivers er et sprudlende univers og samlingssted for hele det lokale samfund. Det har 

eksisteret som Børneunivers i 10 år, og indeholder skole, børnehave, gæstedagpleje, SFO og 

vuggestue. Alt dette under samme tag binder, med en rød tråd, barndommen og familien sammen. 

Børneuniverset er foregangsbillede for de 2 andre Børneuniverser i kommunen. Børneuniverset 

fremstår som en samlet enhed, med fælles leder og fælles bestyrelse efter Folkeskolelovens § 24a.  

Nu oplever vi så, at Børneuniverset bogstaveligt talt bliver revet midt over med beslutningen om at 

lederen af Lysabild Børneunivers, Mike Foss, udlånes til Nørreskovskolen. Uden en daglig leder kan 

Børneuniverset ikke fungere som en samlet helhed, da det kræver stor indsigt og forståelse også 

inden for dagtilbudsområdet og SFO. Fornemmelsen af helhed opnås kun med en daglig leder, som 

fysisk er tilstede på matriklen.  

Lysabild Børneunivers har en velfungerende skole, der scorer godt på trivselsmålingen hos såvel 

børn som voksne. Elevernes faglige niveau er højt og de klarer sig godt i de nationale tests. Samtidig 

er skolens store rummelighed med til at sikre en succesfuld integrering. Dette skyldes i høj grad et 

fantastisk sammenhold, som netop styrkes af den røde tråd og Børneuniversets evne til at stå som 

et fast holdepunkt i det lille lokalsamfund. 

Dog har indeværende skoleår været et noget turbulent år under udfordrende vilkår, med sygdom 

og forflyttelser og der er ”gået mange ekstra kilometer” og brugt mange personlige ressourcer for 

at få tingene til at hænge sammen og sikre børnene et godt skoleår og forældrene tryg forvisning 

om, at Lysabild er et godt og solidt velfunderet Børneunivers.  

På grund af pensionering og forflyttelser starter skoledelen således et nyt skoleår med 3 færre 

ansatte og nye tiltag i form af samlæste klasser, udeskole for mellemtrinnet og 4 nye elever med 

andet modersmål end dansk. Tilmed kommer personalet til at stå uden daglig leder og får derved 

naturligvis et ekstra stort ansvar at løfte.  



 

Universbestyrelsen frygter, at en periode uden daglig leder på ovenstående baggrund kan få 

alvorlige konsekvenser for arbejdsforholdene for personalet på Lysabild Børneunivers. Ligeledes 

bekymrer vi os i forhold til den frustration og utryghed, det vil medføre i forældrekredsen. Vil den 

uro medføre, at forældre stiller spørgsmålstegn ved Lysabild Børneunivers og dets videre eksistens? 

Vil forældre på den baggrund overveje om det er bedre at vælge et andet skoletilbud? Vil skolens 

ansatte kigge sig om efter en anden arbejdsplads? Er dette en situation Sønderborg Kommunes 

politikere ønsker? 

 

Fællesbestyrelsen på Lysabild Børneunivers føler sig snigløbet i forhold til beslutningen om at udlåne 

vores daglige leder, da vi oplever at proceduren ikke er fulgt jævnfør Folkeskolelovens §24,3 

 

§ 24 stk.3. For at sikre en hensigtsmæssig skolestruktur kan kommunalbestyrelsen efter indhentet 
udtalelse fra skolebestyrelserne beslutte, at en eller flere små skoler og en større skole eller to 
eller flere små skoler har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hver sit 
skoledistrikt. Ved små skoler forstås skoler som nævnt i § 55, stk. 1, 2. pkt. 
 
Mht. til definition af en lille skole: §55, stk. 1: 
§ 55 For at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde eller for at bevare små 
skoler kan undervisningsministeren fravige lovens bestemmelser, bortset fra kapitel 1 og kapitel 
4. Ved små skoler og små afdelinger af skoler forstås en skole og afdelinger af en skole i 
landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke over 300 elever. 
 
 
Vi klynker ikke, men er oprigtig bekymrede for, hvilke konsekvenser denne beslutning får for 
Børneuniverset og det omkringliggende samfund.   
 
Vi vil stå sammen og kæmpe for, at der fortsat skal være en daglig leder til at tage vare på en sund 

udvikling i Lysabild Børneunivers. Vi vil gerne i dialog med politikerne om vores bekymring og vil 

gerne invitere udvalget med til et Fællesbestyrelsesmøde. 

 
Vedhæftet er lærernes brev til Erling Andresen umiddelbart efter beskeden om Mikes konstituering 
samt formanden for Lysabild Børneunivers’ læserbrev, som bringes i de lokale medier. 
 
På Universbestyrelsens vegne 
Camilla Brejnbjerg Beier, Formand Lysabild Børneunivers 


