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Til alle medlemmer af Børne- og Uddannelsesudvalget og Udvalget for Landdistrikter, 

Natur og Fødevarer i Sønderborg Kommune 

Protest mod forvaltningens beslutning om ledelse af 

skoledelen af Lysabild Børneunivers 

Som udvalget nok er bekendt med, har forvaltningen besluttet at konstituere leder af Lysabild Børneunivers Mike 

Foss som leder af Nørreskov-Skolen i perioden 5. juli 2019 til 31. december 2019 – og lade Hørup Centralskoles 

ledelse varetage ledelsen af såvel Lysabild Børneunivers som Hørup Centralskole. 

Lysabild Landsbyråd finder det helt uacceptabelt, at  

1) Lysabild skoles daglige leder fjernes i et halvt år 

2) forvaltningens beslutning herom ikke er forelagt vores lokale børneuniversbestyrelse til udtalelse 

3) forvaltningens beslutning skaber tvivl om Børneunivers-tanken lokalt, men også på politisk plan 

4) forvaltningens beslutning risikerer at sætte en veldrevet kommunal enhed i vores landdistrikt over styr 

Lad det være slået fast, at denne sag ikke handler om konkrete personer, men det principielle i ovenstående. 

Ad. 1: Ledelse af et Børneunivers kræver særlige kompetencer, fordi det ikke kun handler om at drive skole, men 

i høj grad om at samdrive både vuggestue, gæstedagpleje, børnehave, SFO og skole som én samlet selvstændig 

enhed. Men det er jo ikke gjort med det, fordi børneuniverset er samtidig samlingspunktet i vores lokalsamfund. 

Det betyder at universledelsen i høj grad spiller sammen med lokale foreninger og interessenter. Og den samlede 

opgave kan ikke nøjes med at varetages et par formiddage om ugen af en leder fra en anden skole – heller ikke i 

en overgangsperiode.  

Udviklingsmæssigt vil Børneuniverset i denne periode tabe momentum, da institutionen ikke er en fast størrelse – 

eksempelvis har man på rekordtid etableret vuggestue i Børneuniverset i det forløbne år. Det sker kun fordi 

ledelsen har et stærkt lokalt engagement og ser på institutionen som en helhed og ud i et fremtidsperspektiv. 

Er det kommunens politik, at forvaltningen kan beslutte at fjerne en skoleleder uden at give fuld ledelsesmæssig 

erstatning? 

Ad. 2: Det er stærkt bekymrende at vores institutions bestyrelse ikke har haft lejlighed til at udtale sig i denne sag. 

Det er en klar desavouering af den lokale bestyrelses kompetence, hvilket vi ser på med meget stor alvor. Hvor er 

respekten for Folkeskolelovens §24, stk. 3 og for det lokale bestyrelsesdemokrati? 
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Ad. 3: Landsbyrådet er stærkt kritisk overfor, at det kommende ledelsesvacuum skaber tvivl om institutionen og 

idéen om et børneunivers, fordi den lokale fælles ledelse af pasningstilbud og skole nu deles i to dele:  En 

skoledel, som varetages udefra – og en børnehavedel, som stadig varetages af den nuværende lokale leder. 

Beslutningen om, at skoledelen sagtens kan klares af en leder fra en anden skole, hugger jo den unikke 

ledelsesenhed i børneuniverset organisatorisk over i to meningsløse halvdele. Flugter det med udvalgets og 

byrådets vision om børneuniverser?  

Ad. 4: Den ovennævnte tvivl skaber en negativ signalværdi for en ellers velfungerende kommunal enhed - og vi 

skal lige huske, at der ligger to velfungerende friskoler i området, som Børneuniverset faktisk kan begå sig i 

konkurrencen med. Men nu kommer børneuniverset til at tabe den konkurrence – og det risikerer at blive en 

selvopfyldende profeti, at institutionen lukker sig selv pga. en kommende medarbejder- og elevflugt. Det er en 

ekstrem alvorlig sag – ikke kun for børneuniverset, men for vores lokalsamfund som helhed. Husene herude kan 

pt. fint sælges, og her til skolestart kommer der fem nye børn i universet fra tilflyttede familier som følge af et langt 

og meget sejt træk af børneunivers og lokalsamfund. Alt det smadres med et snuptag af en sådan fatal 

beslutning, som vi ikke kan undgå at tænke er en strategisk langsigtet plan fra forvaltningens side, således at 

beslutningen kommer til at danne præcedens. Og at skoledelen i Lysabild Børneunivers således efter nytår 2020 

fortsat skal ledes fra Hørup. 

Hvordan vurderer udvalget Lysabild Børneunivers’ fremtid? Er det en ledelsesmæssig bæredygtig enhed ovenpå 

forvaltningens beslutning? Er man i gang med på den lange bane at nedlægge Lysabild Børneunivers? 

Landsbyrådet og universbestyrelsen vil meget gerne i dialog med udvalget – og vi vil gerne invitere jer herud. Vi 

kunne for eksempel foreslå, at udvalget holder sit augustmøde her i Lysabild Børneunivers. 

Samtidig med at i modtager dette brev, er vedhæftede læserbrev sendt til lokale medier. 

Med venlig hilsen Tina Sahl Lydiksen 

På vegne af Lysabild Landsbyråd 
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