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Managing a process of change in the public sector 

The purpose of this thesis is to examine the cause of the stakeholders’ dissatisfaction and criticism 

in connection with how the municipal district of Guldborgsund handled the change process 

regarding its school attendance areas. 

Due to a cutback in the 2011 budget the municipal district of Guldborgsund (the District) wanted 

to reduce its number of schools from 19 to 13. The District made a thorough investigation of the 

school attendance areas, and concluded that six schools had to be closed in order to comply with 

the budget cutbacks. The District wrote a proposal and submitted it to its stakeholders for 

consultation. The stakeholders protested loudly in their consultation responses. The protesting 

reached its highest when a group of stakeholders opposed the District by establishing a private 

schools. But the District did not consider the stakeholders’ responses or protests. Therefore the 

District closed six schools in August 2011. 

The thesis is a single case study with focus on the municipal district of Guldborgsund and its 

stakeholders. The thesis has made use of qualitative data collected within the District and the 

stakeholders’ consultation responses. The data was analysed with help of relevant theories within 

organisational analysis, change communication and approaches to change processes. 

The main analysis of the thesis focused on three factors which could be potential causes of the 

friction between the District and its stakeholders. The factors were the District’s organisational 

traits and rules of game, the District’s change communication and the District’s approach to the 

change process. 

Firstly, the analyses revealed that the District’s organisational traits are strongly bureaucratic. Its 

working methods are marked by the bureaucratic traits and are often based on routines, written 

rules and regulations. 

  



Secondly, the District’s change communication showed a lot of potential causes of the 

dissatisfaction and criticism. The change communication revealed an asymmetrical relationship 

between the sender of the texts, the District, and the receivers, the stakeholders. It also showed 

an informative text type although a large part of the stakeholders did not get all the information 

they needed. The texts were marked by a Civil Service style and a very high readability index which 

altogether made the texts difficult to read and understand. Most importantly the change 

communication was strongly marked by the District’s bureaucratic organisational traits and rules 

of game. 

Thirdly, the last part of the analysis revealed that the District had chosen a linear approach to the 

change process which was the reason for the municipality not considering the responses or 

protests of the stakeholders. 

All the results of the analysis were potential causes of the stakeholders’ dissatisfaction and 

criticism. But the discussion showed that the District’s organisational traits and rules of game laid 

the foundation of all its actions and choices throughout the change process. Therefore the thesis 

concluded that the District’s organisational traits and rules of game were the cause of the 

stakeholders’ dissatisfaction and criticism. 
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1. Indledning 

I vores forandringsfulde verden må organisationer hele tiden forandre sig for at følge med 

udviklingen (Cheney et al, 2011: 323). Fusioner, opkøb, outsourcing, spareplaner og finanskrise er 

nogle af de udfordringer som organisationer verden over, står ansigt til ansigt med. Disse 

udfordringer bringer forandringer med sig, og forandringerne bringer nye udfordringer med sig. Én 

af udfordringerne er os mennesker. Når vi står over for en forandring, bliver vi ofte utrygge, da vi 

fra naturens side er vanemennesker, og holder af det velkendte (Pjetursson, 2009: 187). 

Menneskers usikkerhed i forbindelse med forandringer, gør håndteringen af forandringer til et 

vigtigt stykke arbejde i organisationer. Dette stykke arbejde er værd at se nærmere på, når 

forandringer er uundgåelige. Derfor er håndteringen af forandringer omdrejningspunktet for dette 

speciale. 

 

1.1 Problemstilling og problemformulering 

Når organisationer skal håndtere forandringer, er kommunikation en nødvendighed (Cheney et al, 

2011: 329). Kommunikationsteoretikeren James Grunig har udviklet flere 

kommunikationsmodeller, som beskriver en organisations forskellige tilgange til kommunikation, 

når den skal kommunikere til og med omverdenen. Modellernes tilgange går fra at være rene 

envejs og asymmetriske i deres kommunikationsform til tovejs og symmetriske. Hver model har sit 

formål såsom at skabe opmærksomhed, udbrede information eller indgå dialog (Kjær Hansen, 

2004: 70-75). Når en organisation skal i kontakt med omverdenen, for eksempel i forbindelse med 

en forandring, kan den gribe til én af Grunigs forskellige tilgange. 

I 2010 skulle Guldborgsund Kommune vælge en tilgang til forandringskommunikation. 

Kommunens børne- og undervisningsudvalget var blevet pålagt at spare 38,3 mio. kr. fra 2010 til 

2012. Folkeskoleområdet skulle bidrage til besparelsen, og Kommunen ville derfor lukke skoler. I 

august 2010 fremlagde Kommunen et forslag til en ny skolestruktur, hvor 19 eksisterende 

skoledistrikter skulle blive til 13 ved starten af det nye skoleår i august 2011 (bilag 1). Forslaget til 

den nye skolestruktur blev sendt i offentlig høring på Kommunes hjemmeside, og høringsforslaget 

skabte oprør, debat og kritiske røster fra Kommunens interessenter. Elever, forældre, lærere, 
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skolebestyrelser og foreninger fra lokalsamfund sendte i alt 85 høringssvar til Kommunens 

høringsforslag (bilag 2). 

Ved at sende den nye skolestruktur i offentlig høring, fik Kommunens interessenter mulighed for 

at komme med deres respons og forslag til den nye skolestruktur. Man kan derfor antage, at 

Kommunens tilgang til forandringskommunikationen byggede på Grunigs dialogmodel, som 

fordrer gensidig forståelse og symmetrisk tovejskommunikation (Kjær Hansen, 2004: 74-75). Men 

Kommunen valgte at se bort fra høringssvarene, og i august 2011 var de 19 skoledistrikter blevet 

til 13 (Bilag 3). Dialogen forstummede, og Kommunens offentlige høring lignede antageligvis mere 

et sted, hvor informationer blev udvekslet mellem Kommune og interessenter. Men har det nogen 

betydning, at Kommunen lagde op til tovejs og symmetrisk kommunikation, men endte med 

envejs og asymmetrisk kommunikation? 

Tom Kellehers artikel fra 2009 er resultatet af en online undersøgelse, med fokus på betydningen 

af kommunikationsformen mellem organisation og interessenter. Undersøgelsen viser, at dialog er 

mere end udveksling af informationer, og at dialog kræver, at man som organisation involvere sine 

interessenter (Kelleher, 2009: 175). Denne involvering, som i undersøgelsen sker via blogs, 

betyder, at interessenterne føler organisationen taler med en menneskelig stemme. Følelsen af at 

blive hørt og få feedback af en menneskelig stemme i organisationen, fører ifølge Kellehers 

resultater til, at interessenterne føler stor tillid, engagement og tilfredshed med organisationen 

(Kelleher, 2009: 172). Kellehers arbejde viser dermed, at det har betydning for interessenternes 

tillid, tilfredshed og engagement, at de bliver mødt med en menneskelig stemme, som svarer på 

deres spørgsmål, og giver dem feedback. 

Guldborgsund Kommunes interessenter er et eksempel på Kellehers pointe. Kommunen modtog 

ikke interessenterne med feedback og menneskelig stemme, og interessenternes utilfredshed 

stoppede derfor ikke ved afgørelsen om skolestrukturen. På grund af utilfredsheden med 

Kommunens forandring etablerede en gruppe interessenter en privatskole, som startede i august 

2011 på en af de lukkede skoler, og en anden privatskole er under opsejling (Idestrup Privatskole, 

2011 og Toreby Privat Skole, 2011). De mange vrede høringssvar og den nye privatskole kan ses 

som et udtryk for utilfredshed og mistillid fra interessenternes side, men når man som 

organisation ikke er klar over, hvad der er årsag til utilfredsheden og mistilliden, kan man ikke 

forhindre en lignede situation i at finde sted. Er det Kommunens tilgang til kommunikationen 
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kontra interessenternes forventning til kommunikationen, som er årsag til hele polemikken, eller 

er det andre faktorer som gør sig gældende? Det er denne problemstilling, som er specialets fokus. 

Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling i forbindelse med ændringen af skolestrukturen 

i Guldborgsund Kommune lyder problemformuleringen for specialet som følger:  

 

Hvad er det ved Guldborgsund Kommunes håndtering af forandringsprocessen, i forbindelse 

med ændringen af skolestrukturen, som har ført til den store utilfredshed og de kritiske røster 

fra dens interessenter? 

 

For at kunne svare på ovenstående problemformulering vil nedenstående underspørgsmål blive 

besvaret: 

 

Hvem er Guldborgsund Kommunes interessenter? 

Hvilken type forandring var det Guldborgsund Kommune skulle håndtere? 

Hvilken samfundsmæssig diskurs befinder Guldborgsund Kommune sig i, og hvilke konsekvenser 

har det for forandringsprocessen? 

Hvordan kommer Kommunens organisatoriske træk til udtryk i Kommunens forandrings-

kommunikation, og hvilke konsekvenser har det for forandringsprocessen? 

Hvilken tilgang til forandringsprocessen har Kommunen, og hvilke konsekvenser har den for 

forandringsprocessen? 

 

Ovenstående problemformulering er bred, da den i realiteten ikke afgrænser sig fra at se på en 

hvilken som helst årsag til problemstillingen. Den afgrænses dog af underspørgsmålene, som først 

og fremmest går i dybden med interessenterne og forandringen. Dernæst vil de tre resterende 

underspørgsmål afgrænse problemformuleringen til at se på tre hovedfaktorer, som kan være 

årsag til problemstillingen, henholdsvis den samfundsmæssige diskurs, Kommunens forandrings-

kommunikation samt Kommunens tilgang til forandringsprocessen. 
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1.2 Formål 

Formålet med at svare på ovenstående problemformulering, når Kommunen allerede har truffet 

beslutningen og skolerne er lukkede, er at finde årsagen til de mange utilfredse interessenter, som 

kom til udtryk i de mange høringssvar og den nyligt opstartede privatskole. Hvis man kan finde 

årsagen til hele polemikken, så kan man også forsøge at forhindre en lignende situation i at 

udspille sig i fremtidige sager. Som verden ser ud i dag, er det næppe sidste gang, at Guldborgsund 

Kommune står overfor at skulle spare. Derfor kan der også fremover komme situationer hvor 

Kommunen skal tage beslutninger, som berører mange interessenter. Næste gang bliver det 

næppe folkeskoleområdet der står for skud, men måske et plejehjem eller en børnehave i 

Kommunen eller i en af landets 97 andre kommuner. Hvad end det bliver, så er det både aktuelt 

og relevant at finde frem til årsagen, så en lignende situation med de mange utilfredse 

interessenter ikke gentager sig. 
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2. Metode 

Dette metodeafsnit vil falde i fire dele. Først præsenteres den empiri, som er indsamlet for at 

kunne besvare specialets problemformulering. Der vil blive argumenteret for den indsamlede 

empiri og dens brugbarhed i forhold til problemformuleringen. Derefter vil selve 

undersøgelsesdesignet for specialet blive præsenteret, hvilket også vil forklare specialets 

opbygning. Specialet vil også blive placeret inden for en videnskabsteoretisk ramme. Den 

videnskabsteoretiske ramme, vil forklare specialets videnskabsteoretiske ståsted og tilgang til 

specialet. I hver af de tre forskellige dele, vil der også blive afgrænset, men til sidst i dette 

metodeafsnit, vil der også være en overordnet afgrænsning. 

 

2.1 Empiri 

Specialet er et single casestudie, da kun én organisation er genstand for specialets undersøgelser 

(Andersen, 2008: 118). Nærmere bestemt er det, som problemformuleringen røber, Guldborgsund 

Kommune som er genstand for undersøgelsen. Grunden til at specialet kan bære at være et single 

casestudie, er den specifikke situation, som ikke tidligere har været genstand for undersøgelser på 

området. Casen med ændringen af skolestrukturen i Guldborgsund Kommune er unik, og er derfor 

casen det eneste genstandsfelt for specialet (Andersen, 2008: 119). 

Guldborgsund Kommune som organisation vil blive genstand for analyse i specialet. Udover selve 

Kommunen skal der bruges forskellig empiri, som også vil blive genstand i analyser. Empirien er 

indsamlet fra Guldborgsund Kommunes hjemmeside, og er dermed offentlig tilgængelig. Empirien 

defineres som værende interne data, da de er fundet i Kommunen. 

Når specialet har til formål at forstå hvad der gik galt, og finde frem til hvordan Guldborgsund 

Kommune kan undgå lignende situationer, så fokuseres der på kvaliteten af dataene og ikke på 

kvantiteten. Specialet forsøger ikke at måle sig frem til noget, men vil forsøge at forstå en given 

situation. Derfor er en kvalitativ metode til indsamling af empiri mest hensigtsmæssig i denne 

sammenhæng (Beckmann et al, 2006: 93). Det vil i praksis sige, at kvantitative metoder, til 

indsamling af hårde og målbare data i form af fx spørgeskemaundersøgelser, bevidst er fravalgt til 

specialet. 
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Den indsamlede empiri falder i to kategorier, den som Kommunen står bag, og den som 

interessenterne står bag. Fælles for empirien er, at den vil blive genstand i analyser, og at den er 

kendetegnet ved at være offentlige tilgængelige dokumenter fra Guldborgsund Kommune til dens 

interessenter, og fra interessenterne til Kommunen. Det er et bevidst valg, at empirien er 

indsamlet i Kommunen. Valget er en naturlig konsekvens af problemformuleringen, som 

afgrænser sig fra at se på andet end den nævnte Kommune. Problemformuleringen er på den 

måde med til at styre udvælgelsen og afgrænsningen af empiri i forhold til specialet. Empirien er 

vedlagt som bilag til orientering for læseren. 

Et af dokumenterne som vil være i fokus i specialet er Forslag til kommissorium - Kvalitetssikring af 

skolevæsen1 (bilag 4). Dokumentet omhandler Kommunens første tanker og handlinger i 

forbindelse med besparelsen på folkeskoleområdet. Dokumentet er dermed den første indikation 

på ændringer i skolestrukturen. 

Administrativt forlag til kvalitetssikring af skolevæsnet (bilag 1) vil også være fokusgenstand. 

Dokumentet er i centrum, da det endeligt viser Kommunens interessenter, hvad den havde af 

forslag til skolestrukturændringen. 

Selve høringsforslaget, som Kommunen gav titlen Høringsforlag til ny skolestruktur (bilag 5), er det 

dokument som interessenterne til sidst i processen skulle forholde sig til, og komme med svar og 

forslag til. Derfor er dokumentet inkluderet i specialet. Andre relevante dokumenter, som også er 

indsamlet i Guldborgsund Kommune, vil blive inddraget som belæg for argumentationen i både 

analyse- og diskussionsafsnit, når det er hensigtsmæssigt. 

Når empirien er indsamlet i Kommunen, sikres empiriens validitet, da de data som Kommunen selv 

ligger inde med i forbindelse med ændringen af skolestrukturen, også er de data som har påvirket 

dens interessenter. Validitetsbegrebet skal forstås som både gyldighed og relevans i forhold til 

empiri og problemformulering. Når problemformuleringen så direkte omhandler Guldborgsund 

Kommune, ændringen af skolestrukturen og dens interessenter, er det naturligt at tage 

udgangspunkt i dette og indsamle empiri derefter. Gyldigheden, som sikrer at det rigtige bliver 

undersøgt, består i, at empirien er forfattet af Kommunen selv, og lavet i forbindelse med 

                                                 
1
 Titlerne på dokumenterne vil blive forkortet i afsnittene, for at lette læsningen. 
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ændringen af skolestrukturen. Relevansen kan læses ud fra titlerne på dokumenterne, som alle 

indeholder ord som konnoterer til sagen om ændringen af skolestrukturen. 

Diskussionen om hvorvidt primære data er bedre end sekundære data eller omvendt, er udeladt. 

Til forskellige opgaver skal der bruges forskellige typer af data. Da denne case er unik, findes der 

ikke sekundære data i Kommunen, eller data som andre har indsamlet, som kan bruges til 

speciale. Derfor er dataene, empirien, indsamlet til netop gældende case, hvilket gør dem 

primære. 

Når problemformuleringen spørger til, hvad der har ført til polemikken, er det nødvendigt at 

kende til, hvad interessenterne havde af indvendinger og tanker i forhold til situationen. De 

høringssvar som interessenterne sendte til Kommunens høringsforslag, er derfor også indsamlet 

som empiri til dette speciale. De tæller i alt 85 styk, og er en blanding af enkelt personer, forældre 

til elever, skolebestyrelser, lokale foreninger etc. (bilag 2). Ikke alle høringssvar vil blive behandlet i 

specialet, men nogle vil indgå i diskussionsafsnittet, som belæg i argumentation.2 Høringssvarene 

består som resten af empirien også af interne, primære data. Alle høringssvar er offentligt 

tilgængelige på Guldborgsund Kommunes hjemmeside (Høringssvar, 2010). 

Når specialet vil forstå hvad der er gået galt, og hvordan lignende kan undgås fremover, er det 

hensigtsmæssigt at indsamle empirien ved kvalitative metoder, hvor man mere frit kan spørge ind 

til indvendinger, tanker og følelser end ved kvantitative metoder. Dette er i denne sammenhæng 

sket, da Kommunen via den offentlige høring spurgte ind til interessenternes indvendinger i 

forbindelse med høringsforslaget. Høringssvarene er dermed udtryk for, hvordan Kommunens 

interessenter har tænkt og følt om sagen, og hvad de har haft af indvendinger. I forhold til 

problemformuleringen og formålet er det relevant at benytte disse høringssvar, da de fortæller 

hvad interessenterne havde på hjertet. 

På trods af de kvalitative data, er kvalitative interviews bevidst fravalgt til specialet. Grunden er 

begrebet reliabilitet, som er en vigtig faktor at medregne. Netop ved at benytte de data som 

interessenterne har skrevet i deres egne private hjem under rolige forhold, sikrer man 

reliabiliteten af dataene. Dette begrundes med måden folk ofte opfatter situationer i forbindelse 

                                                 
2
 Alle høringssvar findes på Guldborgsund Kommunes hjemmeside under Børne- og Undervisningsudvalgets 

dagsordener og referater fra d. 15/11 2010. URL: http://guldborgsund.instant.cohaesio.net/B%C3%B8rne-

%20og%20Undervisningsudvalget/15-11010%20Referat%20af%20Dagsorden%20med%20beslutningsprotokol.aspx#3 
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med fx dybdeinterviews. I sådanne interviews fokuseres der ofte på uhåndgribelige ting som 

følelser og tanker, og dette kan være svært at udtrykke foran en fremmed person (Beckmann et al, 

2006: 93). Samtidig kræver det også meget af intervieweren, da vedkommende bliver involveret i 

sin egen dataindsamling (Beckmann et al, 2006: 110). En tredje ulempe er symmetriproblemet i 

interviewsituationen. Symmetriproblemet opstår hvis den interviewede ikke føler sig fri til at tale, 

eller tror intervieweren søger bestemte svar. Kun ved at sætte fokus på symmetrien mellem 

interviewer og interviewperson, og indgå dialog i stedet for den klassiske interviewform kan 

problemet undgås (Dam Hede, 2010: 33-38). Det er en krævende proces og undgås i dette tilfælde 

ved at benytte de indkomne høringssvar. Empirien bliver dermed ikke påvirket af tilfældigheder, 

anspændte interviewpersoner, en involveret interviewer og symmetriproblemet, hvilket sikrer 

reliabiliten af empirien. 

 

2.2 Undersøgelsesmetode og design 

Det kræver forskellige redskaber at nå fra problemformulering til konklusion. Dette afsnit vil 

derfor redegøre for selve undersøgelsesmetoden og undersøgelsesdesignet for specialet. Det vil 

med andre ord sige, hvordan den ovenstående empiri skal behandles, for at nå målet med 

specialet, og i hvilken rækkefølge. 

Specialet er opbygget efter en klassisk videnskabelig disposition med elementer som metode, 

teori, analyse, diskussion, konklusion og perspektivering (Rienecker et al, 2008: 163-164). Grunden 

til at denne klassiske undersøgelsesmetode er valgt, er fordi dette speciale karakteriseres som 

vidensbrugende. Specialet er formålsorienteret og ikke blot vidensrefererende. Det betyder, at 

specialet har et formål, og vil forholde sig problemundersøgende og analytisk til problemstillingen 

og problemformuleringen for at opnå formålet (Rienecker et al, 2008: 57). 

Først i specialet vil der være en begrebsforklaring af to af specialets centrale begreber. Specialet 

undersøger hvad der er gået galt i forandringsprocessen mellem Guldborgsund Kommune og dens 

interessenter. Derfor er begreberne interessenter og forandring vigtige at redegøre for i forhold til 

specialet. Begreberne kan have forskellige betydninger alt efter hvem der læser dem, og derfor 

skal det klargøres hvad der menes med begreberne. Det er i denne sammenhæng vigtigt at 

begrunde hvilket perspektiv der tages, når interessenterne skal defineres. Specialets perspektiv ser 
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Kommunen som afsender af forandringen, og Kommunen står dermed som en samlet enhed mod 

andre implicerede parter, som betegnes som interessenter. En anden overvejelse kunne være at 

tage Kommunen med som interessent i hele forandringen, og dermed ikke skelne mellem 

Kommune og interessenter. Det er dog fravalgt, på grund af den indsamlede empiri. Empirien 

skelner mellem dokumenter, som er produceret og afsendt af Kommunen, og høringssvarene som 

er produceret og afsendt af interessenterne. For at ridse det groft op, er det altså Kommunen mod 

interessenterne som er perspektivet specialets analyser. Hvem interessenterne helt præcist er, vil 

fremgå af interessentanalysen i begrebsforklaringen. 

Det andet punkt i begrebsforklaringen er den specifikke forandring som Guldborgsund Kommune 

og dens interessenter stod ansigt til ansigt med. En kort redegørelse og analyse vil give klarhed 

over den type forandringsproces som Kommunen skulle håndtere. Som empiri i analysen bruges 

blandt andet Administrativt forlag til kvalitetssikring af skolevæsnet (bilag1) samt Forslag til 

kommissorium - Kvalitetssikring af skolevæsen (bilag 4). 

Efter begrebsforklaringen skal empirien bruges i analyseafsnittene. For at komme i dybden med 

specialets problemstilling, falder specialets analyse i tre dele. Ens for alle tre analyseafsnit er, at de 

bruger forskellige dele af ovenstående empiri sammenholdt med relevant teori. Analyserne vil 

derfor hele tiden være en vekselvirkning mellem empiri og teori. Således vil den indsamlede 

empiri være et udsnit fra den virkelige verden, og den vil blive sammenholdt med de udvalgte 

teorier, som tegner et generelt billede af deres respektive fokusområder. 

Første analyseafsnit vil koncentrere sig om Guldborgsund Kommune og dens organisatoriske træk. 

Det sker ved en samfundsmæssig diskursanalyse, som fokuserer på det som mennesker uden for 

Kommunen kan se. Analysen vil placere Kommunen i en samfundsmæssig rolle, og give klarhed 

over hvordan Kommunen arbejder, og hvilke konsekvenser det kan have. Her er det Guldborgsund 

Kommune som organisation der er genstand for analysen. 

Hvor første analyseafsnit ser på Kommunen udefra, vil andet analyseafsnit se på de tekster som 

kommer inde fra Kommunen. Der er her tale om en tekstanalyse af den 

forandringskommunikation som Kommunen har produceret i forbindelse med ændringen af 

skolestrukturen. Det er her Kommunens eget arbejde kommer direkte i forbindelse med 
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interessenterne. Her er det dokumenterne Administrativt forlag til kvalitetssikring af skolevæsnet 

(bilag1) og Høringsforlag til ny skolestruktur (bilag 5) som vil blive brugt. 

Sidste del af specialets analyse vil behandle tilgangen til forandringsprocessen. Guldborgsund 

Kommunes tilgang til forandringsprocessen vil blive analyseret for at klarlægge hvilken tilgang 

Kommunen har valgt, og hvilke konsekvenser det har haft. Igen vil Guldborgsund Kommune og 

relevante dokumenter fungere som genstandsfelt for analysen. 

Alle analyseresultaterne vil blive samlet og brugt i diskussionsafsnittet, som har til formål at se på 

hvilken af de analyserede faktorer der har været årsag til interessenternes utilfredshed og kritik i 

forbindelse med Kommunens håndtering af forandringsprocessen. Interessenternes høringssvar vil 

blive inddraget som empiri i diskussionen. 

Et af de sidste elementer i specialet er konklusionen, som bliver lavet på baggrund af resultaterne 

fra henholdsvis analyseafsnittene og diskussionsafsnittet. Resultaterne vil blive fortolket i 

konklusionen med henblik på at kunne svare på problemformuleringen. Resultaterne vil blive 

vurderet i forhold til deres validitet og reliabilitet. 

Det sidste afsnit er en perspektivering, som vil fremstå som en form for handleanvisning i forhold 

til hele specialets problemstilling og fremtidige situationer. Det er i dette afsnit, at specialets 

formål med at kunne undgå en lignende problemstilling, vil komme til udtryk. 

 

2.3 Videnskabsteori 

Valget af videnskabsteoretisk ståsted påvirker den tilgang man har til en opgave, dens empiri, 

metoder og resultater. Dette speciales problemformulering fortæller, at specialet forsøger at få en 

forståelse for, hvad der er grunden til utilfredshed og kritiske røster blandt Kommunens 

interessenter. Utilfredshed og kritiske røster er udledt af menneskers følelser. Når man skal forstå 

følelser, er det svært at opnå helt sikre resultater. Dette skal forstås ved, at man ikke kan måle sig 

frem til hvad mennesker tænker og føler. Specialets mål er derfor ikke at måle sig frem til et svar, 

men snarere tolke sig frem til et, ved hjælp af relevante teorier og kvalitative data. Når man 

benytter sig af fortolkningslære, er man indenfor det videnskabsteorien kalder hermeneutikken 
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(Thurén, 2006: 44). Det er inden for hermeneutikkens ramme at dette speciale finder sit 

videnskabsteoretiske ståsted. 

Når man indenfor hermeneutikken tolker sig frem til resultater, sker det ud fra forforståelser. 

Disse forforståelser kan også betegnes som observationer, erfaringer og oplevelser. Man kan blive 

opslugt af sine egne forforståelser, og dermed lade det påvirke resultatet. På trods af dette faktum 

er det umuligt at lægge alle forforståelser fra sig, da vi hele tiden tolker det vi ser, hører og oplever 

(Thurén, 2006: 55). Spørgsmålet er om man kan sikre validiteten og reliabiliteten af sit arbejde, 

hvis man er forudindtaget? Mit eget ståsted i forhold til specialets case er, at jeg har haft min 

folkeskolegang på en af Kommunens skoler. Dermed er casen personlig interessant at se på, men 

casen kan også blive en faldgruppe, hvis jeg ikke formår at trække mig ud af analyserne, og sikre 

specialets validitet. 

For at sikre mod ovenstående i dette speciale, vil den udvalgte dokumenterede empiri og teori 

sikre resultaternes validitet og reliabilitet, da det er empirien og teorien der danner rammen om 

analyseresultaterne, som der tolkes ud fra. Man kan også anskue hermeneutikken ud fra et kritisk 

synspunkt, som igen sikrer, at man hele tiden er klar over sine forforståelser, men ser ud over 

disse i forsøget på at opnå valide resultater (Outhwaite, 2007: 25-26). Specialets sprog vil være 

neutralt og uden personlige stedord for at sikre objektiviteten i undersøgelserne og resultaterne. 

 

2.4 Afgrænsning 

I forbindelse med specialet er det nødvendigt at foretage en afgrænsning. Specialet er i alt sin 

enkelthed styret af problemformuleringen. Derfor afgrænser specialet sig fra at se på andre 

organisationer end Guldborgsund Kommune. 

Der er tale om håndteringen af en forandringsproces i forbindelse med ændringen af 

skolestrukturen, hvilket udelukker specialet fra at se på andre sager fra Guldborgsund Kommune. 

Dette er også en grund til, at specialet er et single casestudie, da det ene og alene er 

Guldborgsund Kommunes håndtering af forandringsprocessen i forbindelse med ændringen af 

skolestrukturen som er i fokus i specialet. 
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Med ordet forandringsproces fra problemformuleringen afgrænser specialet sig fra at se på andre 

kommunikationstyper end forandringskommunikation. Nærmere bestemt er der tale om den 

kommunikation som finder sted mellem Guldborgsund Kommune og dens interessenter i 

forbindelse med forandringen med skolestrukturen. Hvad der måtte foregå af kommunikation 

inde i Kommunen mellem de ansatte og blandt interessenterne vil ikke blive inddraget. 
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3. Teori 

Dette afsnit vil præsentere de teoretiske elementer som vil blive brugt i specialet. Specialet bygger 

på udvalgt teori inden for forandringer, organisationer, tekstanalyse og tilgang til 

forandringsprocesser. Teorierne vil blive præsenteret og argumenteret for. En nærmere 

gennemgang af teorierne vil finde sted når teorierne skal bruges i de respektive analyseafsnit. 

I begrebsafsnittet om forandringen vil Cheney et. al.s Dimensions of Change (Cheney et al, 2011: 

333-338) blive brugt til at belyse den specifikke forandring som Guldborgsund Kommune stod over 

for. De forskellige Dimensions i teorien gør det muligt at karakterisere den specifikke forandring, 

så der ikke hersker tvivl om forandringen i resten af specialet. 

Når Cheney et al. er valgt frem for andre teorier, er det fordi Cheney et al. beskæftiger sig med 

organisatoriske forandringer. Guldborgsund Kommune betegnes er en organisation som står over 

for en forandring. Der er derfor match mellem teori og virkelighed, hvilket gør teorien valid i 

forhold til den indsamlede empiri. Dette match forhindrer også resultaterne i at blive påvirket af 

tilfældigheder. 

For at placere Guldborgsund Kommune i en samfundsmæssig diskurs, vil Aalund og Schmidt-

Hansens indførelse i teorien om offentlig ledelse blive inddraget. Aalund og Schmidt-Hansen ser på 

den offentlige sektor, og det politiske krydspres som karakteriserer en offentlig organisation 

(Aalund og Schmidt-Hansen, 2005: 13). 

Aalund og Schmidt-Hansen er valgt for at få en større forståelse for, hvordan en kommune agerer i 

samfundet og hvorfor. Dette er vigtigt at se nærmere på, når specialet vil finde frem til årsagen til 

utilfredsheden og kritikken fra interessenterne i forbindelse Kommunens håndtering af 

forandringsprocessen. Det er ikke nok at se på hvad Kommunen har gjort, det er også nødvendigt 

at se på hvordan og hvorfor den har gjort det. Aalund og Schmidt-Hansen vil give klarhed over det 

grundlag som gør sig gældende, når Kommunen tager beslutninger, samt Kommunens 

samfundsrolle og spilleregler i samfundet. 

Aalund og Schmidt-Hansens teori er både relevant og valid i forhold til problemformuleringen. 

Guldborgsund Kommune er en offentlig organisation, og derfor kræver analyseafsnittet teori om 

offentlige organisationer for at sikre analyseresultaternes validitet og reliabilitet. Ved at tage 

Aalund og Schmidt-Hansen med, kommer analysen i dybden med Kommunen og dens 
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beslutningsgrundlag. Analyseresultaterne bliver bredere, og dette forhindrer specialet i at tolke på 

et tyndt grundlag, og forhindrer at resultaterne bliver påvirket af tilfældigheder. 

Efter Kommunens samfundsmæssige rolle og spilleregler er analyseret, vil specialet benytte sig af 

Gareth Morgans teori om organisationer i den videre analyse. Teorien skal være med til at se på, 

hvilken type organisation Guldborgsund Kommune er, og hvilke konsekvenser det kan have i 

forhold til håndteringen af forandringsprocessen. 

Morgan arbejder med metaforer, som hjælper os med at forstå et ukendt element ved hjælp af et 

kendt (Morgan, 2006: 4-5). Metaforerne kan gøre uhåndgribelige elementer håndgribelige, som 

når vi sammenligner en organisation med en maskine. Vi ser en stor organisation som mekanisk 

producerer dens respektive produkter i en lind strøm. Metaforen med maskinen giver os nogle 

håndterbare billeder af organisationen, som er nemme at forholde sig til. Morgan advarer dog 

mod at bruge metaforerne uden forbehold, da et element kan udelukke et andet (Morgan, 2006: 

5). Så når man ser organisationer som maskiner, må man ikke glemme det menneskelige aspekt i 

form af medarbejderne, som naturligvis er meget vigtige for organisationer. Dette forbehold skal 

hele tiden holdes in mente når Morgans teorier bruges. 

Der findes utallige teorier om organisationer, men når valget er faldet på Morgan, er det blandt 

andet på grund af hans arbejde med metaforerne. Morgans tilgang til organisationer er meget 

håndgribelig, da han billedliggør organisationerne ved hjælp af metaforerne. Det kan være svært 

at beskrive organisationer som en samlet enhed, da de ofte er abstrakte størrelser, men brugen af 

velkendte elementer overført til organisationer, gør organisationerne til håndgribelige størrelser. 

Det er også vigtigt at nævne, at specialet ønsker at undersøge en helt håndgribelig sag om 

utilfredse interessenter i forbindelse med en forandring. Derfor er det også hensigtsmæssigt at 

benytte en teori som belyser organisationer ved hjælp af en håndgribelig metode og teori. 

Andet analyseafsnit ser på de tekster som Guldborgsund Kommune har produceret i forbindelse 

med skolestrukturændringen. Det er dermed Kommunes forandringskommunikation som er i 

fokus. Teorien til dette afsnit er hentet hos Bodil Helders tekstanalyser (Helder, 2011). Når Helders 

arbejde er valgt, skyldes det først og fremmest, at tekstanalyserne bygger på professionelle 

tekster. Specialets udvalgte empiri karakteriseres som professionelle tekster, og dermed er 

Helders teori ikke kun relevant, men også valid. 
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En anden grund til at Helder er udvalgt, er bredden på teorien. Helders teori favner mange 

aspekter af tekstanalysen såsom afsender, modtager, indbyrdes forhold, genre og retoriske 

strategier. Teorien giver god basis for at komme rundt om mange aspekter af teksterne. Endvidere 

har Helders analyseteori fokus på den kontekst, som teksterne er forfattet i. Konteksten kan være 

afgørende for den endelige tekst, og måden teksten bliver opfattet på (Helder, 2011: 11). Når det 

er relevant at se på teksternes kontekst i dette speciale, skyldes det specialets formål med at finde 

frem til årsagen til interessenternes utilfredshed og kritik. Når konteksten ifølge Helder er et 

afgørende element for den endelig tekst, er det både relevant og interessant at have konteksten 

med i tekstanalysen for ikke at udelukke en potentiel årsag til utilfredsheden og kritikken. 

Tredje og sidste analyseafsnit ser på tilgangen til forandringsprocesser, og tager fat i to teorier 

med forskellige tilgange til forandringsprocesser. 

Den første teori er en lineær tilgang, og findes hos den tyske socialpsykolog Kurt Lewin. Selvom 

Lewin døde i 1947 og aldrig selv skrev bøger, er hans mangeårige arbejde sammenfattet af andre 

(Lewin, 2008: v og 5-9). Når Lewin er værd at se nærmere på, skyldes det hans 3 step model: 

Planned Approach to Change.3 Modellen har tre steps: unfreezing, moving og refreezing (Lewin, 

2008: 330-331). Modellen kan sammenlignes med is og vand. Is har en fast form indtil det smelter, 

unfreezeing. Når isen er smeltet, løber vandet hen over jorden, moving, indtil det igen fryser og 

danner en ny fast is form, refreezing, (Cheney et al, 2011: 328-329). Modellen betegnes som 

lineær da den ikke indeholder et feedbackelement, eller andre elementer hvor forandringen kan 

ændres eller forkastes. Det er en planlagt tilgang som kan bruges universelt. 

Lewin arbejdede både med individet, grupper, gruppedynamik og konflikter. Det er derfor blevet 

kritiseret at bruge hans 3 step model isoleret fra de andre aspekter. Men 3 step modellen kan med 

fordel bruges i organisatoriske forandringsprocesser. Oversat til en organisatorisk forandring 

starter modellens 1. step, unfreezing, med at de implicerede parter i en forestående 

forandringsproces skal gøres klar til forandringen. Parterne informeres og gøres klart hvorfor 

forestående forandring er nødvendig (Levasseur, 2001: 71-72). I 2. step, moving, flyttes de 

implicerede parter fra den faste form og over mod den nye. Her gør man op med gamle systemer, 

og præsenterer nye. Nye rutiner, nye løsninger og nye samarbejder startes. 

                                                 
3
 Begreberne i Lewins og Cheneys teorier er holdt i de oprindelige engelske termer. Dette er gjort for, at begreberne 

ikke mister betydning i en oversættelse. 
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I 3. step, refreezing, fastlægges den nye form og de nye rutiner og vaner skal gøres gældende. Her 

evalueres de nye rutiner og kulturer som måtte være opstået i processen (Levasseur, 2001: 73). 

Lewins 3 step model er udvalgt til specialet både fordi den er lineær, men især fordi modellen kan 

overføres til en hvilken som helst forandring, også en organisatorisk. 

Modellen er blevet kritiseret for at være for simpel (Burnes, 2004: 992-995), men Lewin mente 

ikke forandringer var simple. Lewin var optaget af menneskers adfærd og gruppeadfærd, og derfor 

kendte og anerkendte han de menneskelige faktorer som spiller ind, og som kan vanskeliggøre en 

forandring (Burnes, 2012: 15). Modellen kan virke simpel, men det bliver forandringsprocessen 

ikke simpel af. 

Man kan dog kritisere Lewins 3 step model for dens meget demokratiske facon på trods af, at den 

er lineær, planlagt og uden form for feedback. Lewin lagde i sin tilgang til forandringer vægt på, at 

alle implicerede parter skulle være en del af 1. step. Der tages altså ikke kun udgangspunkt i 

ledelsen eller et udsnit af interessenterne, men i alle parter (Burnes, 2012: 2). I 1. step gælder det 

om at få alle implicerede parter til at anerkende, at den nuværende situation ikke er holdbar, og at 

en given forandring derfor er nødvendig. Dette kan dog være svært at efterleve, hvis man har en 

stor interessentgruppe. 

Lewins stærke demokratifølelse stammer fra hans opvækst som jøde i Tyskland. Da Hitler kan til 

magten i 30’erne, måtte Lewin flygte fra sit tyske hjemland til USA. Lewin blev forfærdet over den 

autoritære stil som prægede Tyskland og resten af verden under Anden verdenskrig, og derfor 

blev demokratiske metoder hans store drivkraft (Burnes, 2004: 980). Modellen er ikke valgt på 

baggrund af Lewins opvækst, men på grund af dens linearitet og fordi den kan bruges på alle 

forandringer såvel som organisatoriske. Desuden er 1. step meget interessant fordi det ikke blot 

informerer de implicerede parter om den fremtidige forandring, men først vil nedbryde den 

nuværende situation for at gøre folk forandringsparate.  

Specialet antager ikke, at Kommunen har benyttet en lineær tilgang til håndtering af 

forandringsprocessen. Derfor er en cirkulær teori også udvalgt for at udarbejde en bredere 

analyse. 

Cheney et al. har udviklet: A Model of Change-Related Communication (Cheney et al, 2011: 329). 

Modellen har feedbackelement, hvilket gør den cirkulær i forhold til Lewins model. Desuden er 
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den udviklet til organisatoriske forandringer, hvilket gør den valid og hensigtsmæssig at bruge i 

specialet. Da modellen er udviklet til organisationer, vil teoriafsnittet ikke bruge tid på at redegøre 

for modellens forskellige faser, men blot ridse dem op. Når teorien skal bruges i analysen, vil den 

blive nærmere gennemgået. 

Modellens fire faser er formulation, hvor idéer til forandring starter. Implementation, hvor selve 

forandringen sættes i gang. Institutionalization, hvor forandringen gøres til ny rutine, ny politik og 

ny vane, samt dissemination, hvor forandringen udbredes til omverdenen. Desuden indeholder 

modellen feedback, social-historical context og metamorphosis element (Cheney et al, 2011: 329-

331). 

I Implementation fasen spiller metamorphosis elementet ind. Metamorphosis betyder forvandling, 

og det er i denne fase, at forandringen tager form. Cheney et al. ser tre muligheder i fasen med 

metamorphosis elementet: enten finder forandringen sted, eller den tilpasses inden den finder 

sted, eller den opgives helt (Cheney et al., 2011: 329). Metamorphosis elementet betyder, at en 

forandring kan have mange forskellige udfald, og derfor er en cirkulærproces, som hele tiden kan 

forhandles. Cheney et al. tror på, at kommunikation ikke kun skaber en forandring, men 

simpelthen udgør en forandring (Cheney et al, 2011: 329). Derfor bygger modellen gennemgående 

på kommunikation og feedback lige meget hvilken fase man befinder sig i. Cirkularitet med 

kommunikation og feedback er en begrundelse for valget af teorien, da specialet også vil anskue 

Kommunens tilgang fra et cirkulært perspektiv. 

Elementet Social-historical context indrammer hele modellen og dens faser. Dette skyldes, at man 

hele tiden befinder sig i en specifik kontekst, lige meget hvad man laver. Konteksten kan have stor 

betydning for udfaldet af en forandringsproces, og er derfor et vigtigt element at undersøge. 

Man kan kritisere modellen for kun at tale om ledere og medarbejdere. I specialet vil Kommunen 

og dens interessenter udgøre leder- og medarbejderrollerne. Kommunen ses som en samlet 

enhed, der skal planlægge og implementere forandringen. Interessenterne skal, som 

medarbejdere i en organisation, gennemgå, acceptere eller forkaste forandringen. Når man ser på 

Kommunen og interessenterne i disse roller, kan modellen med fordel bruges i specialet. 
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4. Begrebsforklaring 

Afsnittet vil redegøre for to centrale begreber i specialet, henholdsvis interessentbegrebet og 

forandringsbegrebet. Det er forskelligt hvem der er interessenter i givne situationer. Ligeledes er 

det forskelligt hvordan vi opfatter forandringer, ligesom der er forskel på forandringer. Da der ikke 

skal herske tvivl om betydningen af de to centrale begreber i specialet, vil dette afsnit skabe 

klarhed over begreberne. 

 

4.1 Interessenterne 

En interessent kan have et direkte eller indirekte forhold 

til en organisation. Forholdet kan være af ren interesse, 

økonomiske årsager, nødvendighed eller noget helt 

fjerde. Interessenter kan både være enkeltpersoner 

såsom kunder og medarbejdere, men også foreninger, 

organisationer og myndigheder. (Kjær Hansen, 2004: 78-

79). Interessenter er dermed en meget bred og 

forskelligartet størrelse, men fælles for dem er, at de på 

den ene eller anden måde er målgruppe for en 

organisations kommunikation (Hansen, 2011: 14-15). 

Når en organisation kan have et utal af interessenter, så 

giver selve ordet interessent ikke et klart billede af, hvem 

der er tale om. Derfor er Mintzbergs interessentmodel et godt værktøj til skabe overblik over 

interessenterne. Ved at liste alle organisationens interessenter op, får man et overblik over 

interne og eksterne interessenter samt vigtige og mindre vigtige interessenter (Hansen, 2011: 14). 

Guldborgsund Kommune har mange interessenter. Kommunen skal forholde sig til medarbejdere, 

borgere, tilflyttere, børnehaver, forældre, pensionister, andre kommuner og selv regeringen. 

                                                 
4
 MED-udvalgene er en konsekvens af MED-aftalen i Region Sjælland. MED-aftalen fordrer medinddragelse og 

medindflydelse for medarbejdere og ledere som alle er ansatte i Region Sjælland og dermed også Guldborgsund 

Kommune (Region Sjælland, 2012).  

Tabel 1: 
 Afsendere: Antal: 

Borgere 38 

Skolebestyrelser 19 

MED-Udvalg4 16 

BUPL 1 

Lærere 1 

Vuggestue/Børnehave 1 

Lærerforeningen 1 

Handicaprådet 1 

Idestrup Hallen 1 

Skolelederforeningen 1 

Guldborg Fællesråd 1 

Guldborg IF 1 

Ungdomsskolebestyrelsen 1 

Idestrup Badmintonklub 1 

Svar fra 11 foreninger i Idestrup 1 

Samlet antal høringssvar: 85 
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Listen af interessenter for Kommunen er meget lang, og derfor dækker interessentbegrebet i dette 

speciale, kun over dem som er en del af problemstillingen i casen. 

I forbindelse med casen om ændringen af skolestrukturen i Guldborgsund Kommune, er 

interessenterne først og fremmest elever, forældre, lærere, skoleledere og skolebestyrelser. Det 

er disse interessenter som bliver berørt af ændringen i skolestrukturen. Men kommende elever 

med forældre, sportsforeninger, fagforeninger, institutioner og borgere er også interessenter i 

casen. Med andre ord alle de personer og foreninger som sendte høringssvar til Kommunen, er en 

del af Kommunens interessenter i forbindelse med skolestrukturændringen (tabel 1). Som tabel 15 

viser, er antallet af høringssvar fordelt over en bred vifte. Når interessenterne nævnes i 

problemformuleringen og i resten af specialet, dækker begrebet over alle afsenderne af de 

indkomne høringssvar i tabel 1. 

I interessentteorien bliver interessenter ofte opdelt i forhold til magt, hastesager, offentlig 

myndighed etc. (Lewis et al., 2003: 401-402). Dette speciale bygger kun på Mintzbergs 

interessentmodel, og interessenterne vil derfor ikke blive kategoriseret. Grunden er 

høringssvarene, som er et bevis på, at alle afsenderne har en interesse i Kommunens 

høringsforslag, og derfor kræver opmærksomhed fra Kommunen. 

 

4.2 Forandringer 

Ifølge semiotikeren Saussure kan tegn være arbitrære. I denne sammenhæng udgør ordet 

forandring det arbitrære tegn. Ordet forandring ser ens ud i alle sammenhænge, men ordet kan 

have mange betydninger alt efter hvem der læser det (Kjørup, 2006: 17). For at undgå forvirring 

omkring ordet forandring i denne sammenhæng, er det vigtigt at klarlægge hvad forandringen er i 

specialet. 

En måde at anskue forandringer på er at se på den anden ende af forandringsskalaen, nemlig på 

stabilitet. Stabilitet er modsætningen til forandring. De to faktorer er afhængige af hinanden, og 

samtidig ophæver de hinanden. De er afhængige af hinanden, da man ikke kan tale om forandring 

uden at have noget stabilt at forandre. Samtidig ophæves stabiliteten når forandringen sætter ind 

og omvendt (Cheney et al, 2011: 326). Forandringer kan være alt fra naturkatastrofer, politiske 

                                                 
5
 Tabel 1 er lavet på baggrund af bilag 2, som er Guldborgsund Kommunes oversigt over de indkomne høringssvar. 
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forandringer i form af regeringsskift, teknologisk forandringer i form af nye it opfindelser, 

personlige forandringer i form af familieforøgelse etc. (Pjetursson og Petersen: 2006: 104). 

Når problemformuleringen siger forandringsproces, så forholder specialet sig til den specifikke 

forandring med Guldborgsund Kommune og ændringen i skolestrukturen. Forandringen betegnes 

som en organisatorisk forandring, da det er Guldborgsund Kommune som organisation, der skaber 

forandringen, og fordi forandringen får betydning for de skoler som hører under Kommunen som 

organisation. Nedenstående vil se nærmere på den specifikke forandring, for at vise hvilken 

størrelse der så at sige er tale om. 

 

4.2.1 Casens forandring 

Cheney et al. ser på organisatoriske forandringer efter syv forskellige faktorer. De syv faktorer vil 

blive brugt til at analysere casens specifikke forandring. Faktorerne er: magnitude, type/substance, 

intentionality, timing, impetus, popularity og control (Cheney et al, 2011: 333-338).6 

Magnitude faktoren dækker over størrelsen på den organisatoriske forandring. En forandring kan i 

naturens sag være større eller mindre eller med andre ord 1. ordens eller 2. ordens forandring. 1. 

ordens forandringer er de mindre forandringer som sker i organisationer. Det kan være små 

tilpasninger eller justeringer i hverdagens rutiner, som optimerer arbejdsgangen. 1. ordens 

forandringer kan ske i en af organisationens afdelinger, uden den får betydning for 

organisationens øvrige afdelinger. 2. ordens forandringer er derimod de store forandringer hvor 

hele organisationen inddrages i forandringen. 2. ordens forandringer kan have stor betydning for 

en organisations fremtidige arbejde (Cheney et al, 2011: 333). 

Den forandring som Guldborgsund Kommune og dens interessenter stod over for er en 2. ordens 

forandring. Dette begrundes med omfanget af forandringen, som førte til mange omvæltninger. 

Omvæltningerne blev beskrevet i Kommunens dokument fra april 2010: Administrativt forslag til 

kvalitetssikring af skolevæsnet7 (bilag 1). Forslaget ville skære 19 eksisterende skoler ned til 13 

(bilag 1: 8), hvilket ville betyde flytning af elever, lærere, pædagoger, ledere, servicepersonale og 
                                                 
6
 De syv faktorer bliver nævnt med deres engelske termer, fordi en oversættelse ikke vil give et fuldstændigt billede af 

faktorernes betydning, da faktorerne dækker over flere elementer som skal forklares hvad enten termen er på engelsk 

eller dansk. 

7
 For at lette læsningen vil dokumentet fremover betegnes som Det Administrative Forslag 
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alle andre som har med skolernes dagligdag at gøre. Det ville også betyde planlægning af 

skoletransport, afskedigelse af personale, udnævnelse af nye ledere, ombygning af eksisterende 

skoler, og stillingtagen til hvad de lukkede skoler skulle bruges til (bilag 1: 7-15). De ovennævnte 

omvæltninger blev en realitet ved skoleårets start i august 2011 (bilag 3), og omfanget af 

omvæltningerne er grunden til at forandringen karakteriseres som en 2. ordens forandring. 

Ser man på Guldborgsund Kommune som isoleret organisation, kan man argumentere for, at 

ændringerne i skolestrukturen ikke umiddelbart har indflydelse på Kommunens andre områder 

såsom seniorområdet, miljøområdet, park- og vejområdet. Men inden for Kommunes 

skoleområde går forandringen ikke ubemærket hen. Alle 19 skoler blev berørte hvad enten en 

skole lukkede eller ej, og derfor karakteriseres forandringen som 2. ordens. 

Type/substance dækker over typen af forandring, hvilket kan være teknologisk, administrativ, 

produkt og service, personale samt image forandringer (Cheney et al, 2011: 333-334). I denne 

sammenhæng er forandringen sammensat af to typer. Først og fremmest er Guldborgsund 

Kommunes forandring administrativ, fordi den organisatoriske struktur og arbejdsgangene bliver 

ændret, da Det Administrative Forslag vil ændre den organisatoriske struktur fra 19 skoledistrikter 

til 13 (bilag 1, 9). Desuden vil det personalemæssige aspekt ændre sig, da lærere, pædagoger, 

servicepersonale skoleledere og viceledere skal fordeles, og nogle skal afskediges. Det vil sige, at 

Kommunes skolepersonale bliver beskåret og rykket rundt og skal derefter organiseres på ny og i 

nye konstellationer. Dermed bærer forandringen både præg af en administrativ og 

personalemæssig og forandring. 

Forandringer kan også karakteriseres som planlagte eller ikke planlagte, hvilket intentionality 

dækker over. Ikke planlagte forandringer opstår når naturen raser og forårsager ødelæggelser, når 

økonomien svinger eller når ulykker og dødsfald sker. (Cheney et al, 2011: 335-336). I 

Guldborgsund Kommunes situation gør ingen af de ovenstående tilfælde sig gældende, 

forandringen karakteriseres derfor som planlagt. Dette begrundes med det store antal 

dokumenter, møder og undersøgelser som blev sat i værk for at se på ændringer af 

skolestrukturen. Især det nedsatte Kommissorium og dets analysearbejde, vidner om, at denne 

forandring var planlagt. 
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Timingen af en forandring spænder fra hurtige og pludselige forandringer til mere gradvise og 

vedvarende forandringer (Cheney et al, 2011: 336). Den 2. ordens forandring som Kommunen og 

interessenterne stod ansigt til ansigt med, var en forandring som havde været på tegnebrættet 

længe. Derfor kan man argumentere for, at forandringen var gradvis. Dette kan begrundes med 

den proces som ligger til grund for beslutningen om forandringen. Kommunen nedsatte et 

Kommissorium som via undersøgelser, analyserer og beregninger kom til konklusionen om at 

lukke skolerne. Fra februar 2010, hvor Kommissoriet blev nedsat, til forandringen trådte i kraft i 

august 2011 er lang tid, og derfor er forandringen gradvis. Men fra interessenternes perspektiv har 

forandringen en snært af pludselighed over sig, da interessenterne først fik nys om 

skolelukningerne d. 17. juni 2010 (bilag 6, 1). Ydermere blev forslaget først sat til offentlig høring 

fra 9. september 2010 til 5. november 2010 (bilag 7). Det var altså først i denne periode, at 

interessenterne kunne komme med svar til Kommunen. 16. november 2011 blev beslutningen om 

skolelukningerne taget, og forandringen var en realitet den efterfølgende sommer (bilag 3). 

Fra den offentlige høring slutter, til beslutningen er taget, går der kun 11 dage, hvilket kan have 

været et chok for interessenterne, og derfor virke som en pludselig forandring.8 Det pludselige ved 

forandringen kan også findes i det faktum, at hele forandringen skete på en gang. Den dag i august 

2011 hvor skolerne startede op, var alle seks skoler lukkede og alle elever, lærere og ledere var 

placeret hvor de skulle være. 

Når man karakteriserer forandringen efter impetus faktoren, ser man på, hvor forandringen 

kommer fra. Forandringen kan være drevet af eksterne eller interne kræfter (Cheney et al, 2011: 

336). Guldborgsund Kommunes budgetforlig for 2011 viser, at Kommunen skulle spare mange 

millioner kroner over de næste par år (bilag 8, 1). En del af pengene ønskede Kommunen selv at 

spare for at stramme op på økonomien. Men som Kommune i Danmark er Guldborgsund 

Kommune underlagt staten, og alle sparepengene er dermed ikke Guldborgsund Kommunes egen 

idé. Kommunens spareplan, som førte til forandringen, kom dermed både fra eksterne og interne 

kræfter. Ved at dykke ned i selve skoleområdet, kan man se forandringens eksterne kræfter: 

”Børne- og undervisningsudvalget har fået pålagt en besparelse på i alt 38,3 mio. kr. i 2010-2012” 

(Bilag 1, 3). Verbet pålagt understreger, at Kommunens skoleområde ikke kun selv har bedt om 

                                                 
8
 Når man sidder med hele skolelukningssagen, og har indsigt i alle dokumenter, er det tydeligt, at forandringen var 

længe undervejs. Men specialet forsøger at se på årsagen til interessenternes kritiske røster, og derfor er det vigtigt ikke 

at spille bagklog, men forholde sig til hvad de implicerede interessenter rent faktisk kendte til på de givne tidspunkter. 
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den store besparelse som førte til forandringen. Derfor er forandringen også drevet af eksterne 

kræfter i forhold til Kommunens skoleområde. 

Impetus siger hvem der driver forandringen, control siger hvem der styrer forandringen. En 

forandring kan være programmeret og styret fra toppen af organisationen, eller den kan tilpasses 

løbende med input fra hele organisationen (Cheney et al, 2011: 337). Kommunens forandring er 

top down styret. Belægget for denne påstand findes blandt andet i Tids- og procesplanen (bilag 6). 

Dette dokument viser forandringen punkt for punkt, og viser samtidig, at det er toppen af 

Kommunen som er med til at styre forandringen. Dokumentet er en oversigt over tidspunkter for 

byrådsseminar, byrådsmøder, økonomiudvalgsmøder og beslutningstidspunkter (bilag 6). Med 

Cheneys ord viser dokumentet, at forandringen er programmeret (Cheney et al, 2011: 337) 

Dokumentet viser også hvem der involveres i forandringen. De første udenfor Kommunen som får 

besked om forandringen er skoleledere og skolebestyrelser. De repræsenterer down siden af 

processen, og bliver orienteret via Kommunen. Men den brede offentlighed, som også 

repræsenterer down siden, og som er Kommunens interessenter, blev først involveret sidst i 

processen. Det er Kommunen der styrer forandringen, og derfor betegnes den som værende 

programmeret og top down styret. 

Helt overordnet kan man diskutere om en forandring kan være programmeret og om den kan 

styres, når mennesker er involveret. Ikke desto mindre så forholder specialet sig til teorien og 

empirien som i samspil karakteriserer forandringen som programmeret og top down styret. 

Det sidste punkt i analysen af den specifikke forandring er popularity, som ser på populariteten af 

forandringen hos interessenterne (Cheney et al, 2011: 336). Denne forandring er upopulær hos 

interessenterne. Belægget for denne påstand er de 85 høringssvar, hvor 37 af dem alene kom fra 

utilfredse borgere. Desuden luftede MED-udvalg, skolebestyrelser, lokale foreninger og 

fagforeninger deres utilfredshed (bilag 2, 1). Privatskolen i Idestrup er et andet argument der taler 

for en upopulær forandring hos interessenterne, da en gruppe utilfredse interessenter netop 

startede privatskolen op på grund af utilfredshed med Kommunens forandring. 

Den specifikke forandring som Guldborgsund Kommune og dens interessenter stod ansigt til ansigt 

med var stor og greb ind i både administrative og personalemæssige aspekter. Forandringen var 

planlagt, kontrolleret og styret fra Kommunens side. Desuden var forandringen upopulær hos 
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Kommunens interessenter, hvilket fører til en potentiel konfliktfyldt forandring. Konflikt kan opstå 

når mennesker, der er indbyrdes afhængige af hinanden, har uforenelige mål og krydser klinger i 

deres stræben efter at nå disse (Cheney et al, 2011: 287-288). En lignende situation udspiller sig i 

casen, da Kommunen vil lukke skolerne, og interessenterne vil bevare dem. Kommunen er 

afhængig af interessenterne som borgere i Kommunen, og interessenterne er afhængige af de 

services Kommunen yder som fx gratis folkeskole. 
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5. Analyse 

5.1 Guldborgsund Kommune og den samfundsmæssige diskurs 

Dette analyseafsnit handler om Guldborgsund Kommune og den samfundsmæssige diskurs. Det vil 

sige, hvilken rolle spiller Kommunen i samfundet, hvilke spilleregler er der for Kommunen, og hvad 

karakteriserer Kommunen som organisation. Endvidere vil analysen se på, hvilke konsekvenser alt 

dette kan have i forhold til håndteringen af forandringsprocessen. Det er vigtigt at pointere, at 

udgangspunktet for denne analyse tages udefra. Det skal forstås ved, at Kommunen som 

organisation analyseres på det, man kan observere, når man befinder sig uden for Kommunen. 

Empirien bygger derfor på offentligt tilgængelige dokumenter og organisationsdiagrammer fra 

Kommunen og ikke på interviews eller kilder inden for Kommunens fire vægge. Grunden til dette 

valg er, at størstedelen af interessenterne i casen befinder sig uden for Kommunen. De tanker de 

gør sig i forbindelse med casen, bunder i, hvad de kan observere udefra. Resultaterne af denne 

analyse vil senere blive brugt til at se, om Kommunen som organisation kan være grund til 

kritikken fra interessenterne. 

 

5.1.1 Kommunens rolle og spilleregler 

Guldborgsund Kommune har mange roller i samfundet, da den står for et utal af services som 

snerydning, kulturtiltag, fritidsaktiviteter, biblioteker, tandpleje, jobcentre, ældrecentre, 

seniorklubber, skoler, børnehaver, vuggestuer, hjemmehjælp etc. (Guldborgsund Kommune, 

2012). Alle disse services har hver deres målgruppe i form af borgere i Kommunen. Det er ikke 

svært at forestille sig, at Kommunens 62.000 borgere har mange forskellige meninger og 

interesser, som Kommunen skal forsøge at imødekomme (Tal og Fakta, 2012), men Kommunen 

spiller også en rolle i forhold til regeringen, love og regler, som den også skal imødekomme. 

Kommunen er en del af den parlamentariske styringskæde. Det vil sige, at vælgerne i Kommunen 

peger på de kandidater, som de ønsker som politiske repræsentanter i Kommunen. De folkevalgte 

danner derefter byrådet, som er den udøvende magt i Kommunen (Aalund og Schmidt-Hansen, 

2005: 39-40). Byrådets medlemmer skal imødekomme borgernes interesser, hvis de vil vælges 

igen, men byrådsmedlemmerne har ikke frie tøjler, da regeringen, regionerne og diverse udvalg 
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også har noget at skulle have sagt. Guldborgsund Kommune er derfor påvirket mange steder fra og 

skal i mange situationer favne alle disse påvirkninger og interesser. Det samme er tilfældet i casen 

om skolestrukturændringen. Børne- og Undervisningsudvalget blev pålagt at spare 38,3 mio. kr. 

(bilag 1, 3). Samtidig skal udvalget leve op til Folkeskoleloven ved at sikre, at Kommunens 

skolevæsen fungerer og er af høj faglig og pædagogisk kvalitet (Folkeskoleloven, 2010). Udvalget 

forsøger via det nedsatte Kommissorium og Det Administrative Forslag9 at imødekomme den 

pålagte besparelse ved at lukke 6 skoler og samtidig komme med forslag til opretholdelse af den 

faglige kvalitet (bilag 4 og bilag 1). Kommunens øvrige interessenter er dog utilfredse med 

forslaget, og mange er direkte imod skolelukningerne, hvilket høringssvarene er belæg for (bilag 2, 

1). Udvalget og resten af Kommunen står nu med to uforenelige krav, og Kommunen befinder sig 

dermed i et politisk krydspres i forbindelse med skolestrukturændringen (Aalund og Schmidt-

Hansen, 2005: 42-43). 

Det er umuligt for Kommunen at imødekomme to uforenelige krav. Kommunen lader derfor et 

Kommissorium undersøge alle alternativer, og efter den offentlige høring tager byrådet 

beslutningen på demokratisk vis ved at stemme (bilag 6). Kommunen beslutter at lukke 6 skoler, 

og dermed imødekommes den pålagte besparelse. Samtidig forsøger Kommunen at komme med 

forslag til at højne det faglige niveau, så Folkeskoleloven imødekommes. Med de nævnte 

handlinger kan man argumentere for, at Kommunen handler rationelt, da den efter flere 

undersøgelser, træffer en rationel beslutning, som imødekommer nogle af de uforenelige krav. 

Læser man interessenternes høringssvar, og ser man på den opstartede privatskole i Idestrup, så 

er beslutningen ikke rationel set med interessenternes øjne. Forklaringen på Kommunens 

rationelle tilgang til beslutningen, kan findes i Kommunens organisatoriske træk. 

 

5.1.2 Kommunen som organisation 

For at kunne forklare Kommunens rationelle beslutninger i forbindelse med casen vil dette afsnit 

se på Guldborgsund Kommune som organisation. Organisationer kan virke uhåndgribelige og er 

ofte vanskelige at definere og karakterisere. Denne analyse lægger derfor vægt på Morgans teori 

om organisationer og metaforer for at gøre Kommunen håndgribelig og for at svare på grunden til 

                                                 
9
 Dokumentets fulde titel er Administrativt Forslag til kvalitetssikring af skolevæsenet 
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Kommunens handlinger. Ifølge Morgan opfordrer metaforer os til at se sammenhængen mellem 

håndgribelige elementer og organisationer (Morgan, 2006: 5). Morgan bruger fx metaforen om 

organisationer og hjerner, som beskriver selvlærende og selvorganiserende organisationer ved 

hjælp af hjernen. Organisationer inden for denne metafor forholder sig kritisk til sig selv og dens 

opgaver. Ved en given opgave kan det kritiske blik føre til double-loop læring, hvor man ikke blot 

finder og retter en fejl, men forholder sig spørgende og kritisk til opgaven for at undgå fejlen og 

løse opgaven mest hensigtsmæssig hver gang (Morgan, 2006: 84-86). Morgan sammenligner også 

organisationer med organismer. Ved at bruge denne tilgang til organisationer kan man 

kategorisere dem efter art, nogle af dem har en livscyklus, og de fleste af dem er gode til at 

tilpasse sig omstændighederne, som det ses med levende organismer i naturen (Morgan, 2006:33-

34). 

Der er mange metaforer at vælge i mellem, når man skal se nærmere på organisationer. Den 

valgte metafor til Kommunen bygger på Morgans antagelse om, at visse organisationer har samme 

karaktertræk som maskiner. Den tydeligste sammenligning findes i organisationer med stor 

produktion. Arbejdet i disse organisationer er ofte rutinepræget, og autopiloten kan slås til, når 

produktionen skal i gang. Alle ansatte kender sin plads i organisationen og sin rolle i produktionen. 

Morgan nævner også serviceorganisationer, bl.a. McDonald’s, som standardiserer deres service, så 

det fungerer rent automatisk og mekanisk, når kunden træder ind (Morgan, 2006: 13-15). 

Guldborgsund Kommune har ingen stor produktion og er heller ikke McDonald’s, men ikke desto 

mindre kan der drages paralleller mellem Kommunen og maskinmetaforen. Argumentet for dette 

skal blandt andet findes i ovenstående afsnit om Kommunens rolle og spilleregler. For Kommunen 

er underlagt love og regler og har dens helt egen arbejdsgang i forbindelse med de sager, den 

varetager. Denne arbejdsgang kan virke rutinepræget og strengt rationel, hvilket er begrundelsen 

for, at Morgans maskinmetafor er valgt. 

Casens interessenter blev via lokale medier indviet i Kommunens forslag om skolelukningerne d. 

17. juni 2010 (bilag 6, 1). Forud for denne dag havde Kommunen været i gang med overvejelser i 

knap et halvt år, og den proces, som Kommunen igangsatte omkring overvejelserne, siger noget 

om Kommunen som organisation. Kommunens Tids- og procesplan viser et udsnit af det apparat, 

som Kommunen igangsatte: Byrådet mødes, Kommissorium nedsættes, relevante parter 

involveres, nye møder afholdes, og til sidst offentliggøres forslaget. Efter offentliggørelse sendes 
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forslaget i høring (bilag 6 og bilag 7). Denne proces kan ikke umiddelbart sammenlignes med en 

produktionsmaskine, men den kan ses som en fast rutinepræget proces, som igangsættes, når et 

forslag skal behandles. På den facon kommer Kommunens arbejde til at minde om en maskines 

rutineproduktion. 

Begrundelsen for at Kommunens arbejde i denne case er af rutinemæssig karakter, findes i det 

utal af dagsordener, referater og planer, som er tilgængelige på Kommunens hjemmeside 

(Dagsordener, 2012). Disse viser, at arbejdet og processen i forbindelse med skolelukningerne ikke 

er en engangsforseelse, men en fast rutine. Kommunen har dermed en rutinepræget arbejdsgang 

som følges, når et forslag skal behandles. Et andet argument for det rutinemæssige arbejde er 

høringen. Forslaget skal behandles, og skal derefter i offentlig høring (Aalund og Schmidt-Hansen, 

2005: 40). I dette tilfælde er det lovgivningen om offentlige høringer, som er grunden til, at 

Kommunen skal sende forslaget i høring. Det skal nævnes, at hvert forslag er individuelt, men 

selve proceduren omkring et forslag er fast rutine. 

Morgan bruger betegnelsen bureaukrati, om organisationer som agerer rutinemæssigt og 

maskinelt (Morgan, 2006: 13). Bureaukratier har faste karakteristika, som blandt andre Max 

Weber har været med til at definere. Ifølge Weber domineres den bureaukritiske organisation af 

målrationelle handlinger. Det vil sige, at aktørerne i en organisation tænker og handler 

målrationelt. Som afsnittet om Kommunens rolle og spilleregler viste, så handlede Kommunens 

aktører10 rationelt i beslutningen om skolestrukturændringen for at imødekomme så mange krav 

som muligt. Aktørerne i en bureaukratisk organisation er endvidere styret af organisationens love 

og regler (Månson, 2007: 95-97). Da Kommunens aktører fandt grundlaget for overvejelserne i 

forbindelse med sagen i: ”Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om procedure ved en 

skolenedlæggelse” (Byrådsmøde 09.09.2010), bekræfter dette, at Kommunens rationelle 

handlinger er afledt af dens bureaukratiske karaktertræk. 

Andre argumenter, for at Kommunen har bureaukratiske karaktertræk, kan også findes hos 

Weber, da han skitserer en række punkter som bureaukratiske organisationer ofte følger. Her kan 

bl.a. nævnes, at den bureaukratiske organisation er organiseret i fast hierarki, hvert niveau har sit 

                                                 
10

 Aktørerne henviser til de implicerede parter i forbindelse med casen om skolelukningerne. Disse parter er Børne- og 

Undervisningsudvalget, Økonomiudvalget, Kommissoriet, og Byrådet (Bilag 6). Med andre ord er der her tale om 

Kommunens forvaltning og folkevalgte politikere. 
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fast definerede kompetenceområde, og arbejdstager er underkastet en streng og systematisk 

disciplin og kontrol under udøvelsen af sit arbejde (Månson, 2007: 98-99). Guldborgsund 

Kommune er et eksempel på Webers punkter, da Kommunen er organiseret i et fast hierarki, 

hvilket ses i Kommunens forvaltning (Organisation – oversigt over direktører, fagchefer og 

teamledere, 2012). Inden for forvaltningen er der forskellige fagområder i form af udvalgene. 

Disse fagområder har hver deres specielle kompetence, og fagområderne er desuden hierarkisk 

opbygget (Børn og Kultur, 2012). 

To af Webers nævnte punkter stemmer overens med Kommunen. Det sidste punkt med, at 

arbejdstager er underkastet en streng og systematisk disciplin og kontrol under udøvelsen af sit 

arbejde, kan diskuteres. Arbejdstagerne er i denne sammenhæng aktørerne i skolelukningssagen. 

De er umiddelbart ikke underkastet streng og systematisk disciplin eller kontrol, og dog. For selv 

om ordene i Webers teori lyder barske, så er den proces som aktørerne gennemgår en systematisk 

og rutinepræget disciplin, som analysen i starten viser. Der er en fast rutine forbundet med at tage 

beslutninger i Kommunen, og denne rutine er aktørerne underlagt. Det er ikke kun når der skal 

laves forandringer, at Kommunens aktører er underlagt fast rutine. Kommunens Børne- og 

Undervisningsudvalg er underlagt Folkeskoleloven, som i kapital 6 anviser, hvad en kommune skal 

tilbyde dens borgere, og hvordan beslutninger skal træffes på skoleområdet (Folkeskoleloven, 

2010). 

Man kan spørge sig selv, hvorfor Kommunes aktører adlyder de discipliner, som de angivelig er 

underlagt, når det kan føre til kritiske interessenter og store udfordringer, og når der ikke er 

nogen, som tvinger dem til at lade sig underkaste. Weber spurgte også sig selv om, hvad der fik 

folk til utvunget at adlyde, og svaret skal ifølge Weber findes i magtbegrebet. Weber taler om tre 

former for magt, den karismatiske magt, den traditionelle magt og den legal-rationelle magt 

(Cheney et al, 2011: 29-30). Den karismatiske magt har den karismatiske leder i centrum. Weber 

peger på religionernes guder og profeter som eksempler på karismatiske ledere. Den traditionelle 

magt ses tydeligst i de gamle monarkier, hvor familier via tradition og adelstand arver magten og 

retten til tronen. Den sidste form for magt er den, som gør sig gældende i dette tilfælde. Den 

legal-rationelle magt ses i bureaukratier, hvor regler, love og procedurer er styrende for måden at 

løse opgaver på (Cheney et al, 2011: 30-31). Ifølge Weber bliver nogle organisationer, på grund af 
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deres natur og karaktertræk, kontrollerende i forhold til de ansatte, og måden de skulle løse 

opgaver på, hvilket forklarer, hvorfor aktørerne i Kommunen utvungent adlyder. 

Den legal-rationelle magt udøves ikke kun af Kommunen som organisation, men også af aktørerne 

selv. Der skelnes dog mellem en legitim og en ikke-legitim måde at udøve denne magt. Den 

legitime måde kaldes med Webers ord for myndighed. De offentlige myndigheder har på grund af 

love og regler den legitime tilgang til magt, og derfor kan magt både udøves, accepteres og 

forsvares i en offentlig myndighed som Guldborgsund Kommune (Cheney et al, 2011: 254). Med 

andre ord kan Kommunens aktører ikke udøve magt, som ikke er legitim i forhold til love og regler, 

hvilket understreger den kontrol, som der er med Kommunens aktører. For borgere har ret til at 

klage til Ombudsmanden, hvis man ikke synes, at Kommunens skoler lever op til det, de skal 

(Ombudsmanden, 2012: 2). Kommunen er i sidste ende også underlagt staten og har derfor ikke 

frie tøjler til at handle og forvalte, som den lyster. Til syvende og sidst kan Kommunens byråd 

risikere at blive skiftet ud ved valg, hvis borgerne i Kommunen ikke er tilfredse. Der er derfor en 

del kontrol af Kommunen flere steder fra, som Weber mente det i sin definition af bureaukratiske 

organisationer og den legal-rationelle magt. 

For at vende tilbage til Morgan, så var hans maskinmetafor én blandt mange. Morgan ser også 

nogle organisationer som politiske systemer. De tre elementer som Morgan bruger til at 

karakterisere de politiske systemer er interesse, konflikt og magt (Morgan, 2006: 156). 

Guldborgsund Kommune kan sammenlignes med denne metafor, da der blandt andet er 

forskellige interesser i Kommunen. Børne- og Undervisningsudvalget har interesse i at overholde 

Folkeskoleloven og tilbyde det bedst mulige til Kommunens interessenter. Flertallet bag 

Kommunens budgetforlig er interesseret i at spare. Der er altså forskellige interesser på spil, og 

når interesser kolliderer, opstår konflikt (Morgan, 2006: 163). Dermed er der umiddelbart lagt i 

kakkelovnen til konflikt i Kommunen, og så kan magtelementet få betydning. Magt kan løse 

konflikter ved at afgøre, hvem der får hvad, hvornår og hvordan (Morgan, 2006: 166). Ifølge 

Morgan er magt i organisationer styret af organisationens regelsæt. Her argumenterer specialet 

for, at Guldborgsund Kommune har et miks af to regelsæt. Først og fremmest har Kommunen det 

regelsæt, som ovenstående analyse viser, nemlig at agere i forhold til skrevne regler, love og 

bekendtgørelser, men Kommunen agerer også i henhold til regelsættet om det repræsentative 

demokrati (Morgan, 2006: 153). Det vil sige, medlemmerne i byrådet er folkevalgte og 
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repræsenterer et udsnit af vælgerne. Da flertallet bestemmer både ved kommunalvalg og ved 

interne afstemninger i Kommunen, løser regelsættet om det repræsentative demokrati konflikten 

i Kommunen. Dette sker, da flertallet bag budgetforliget får magten og dermed kan pålægge 

Børne- og Undervisningsudvalget at spare. Børne- og Undervisningsudvalget kan derfor ikke kun 

forholde sig til Folkeskoleloven og interessenterne, men må bøje sig for flertallet bag 

budgetforliget og dermed finde den pålagte besparelse. 

Elementerne interesse, konflikt og magt spiller også en rolle, når interessenterne betragter 

Kommunen via metaforen om politiske systemer. Det er ingen hemmelighed, at Kommunen og 

langt de fleste af interessenterne havde forskellig opfattelse af skolelukningssagen. Sagen bød på 

interesser, der kolliderede, skabte konflikt, og Kommunen lå inde med magten til at tage 

beslutningen. Magtelementet kan, set fra interessenternes perspektiv, komme flere steder fra. 

Morgan nævner blandt andet struktur, regler og bestemmelser som en form for magt. Kommunen 

brugte denne magt, ved at holde sig til dens rutine i processen med skolestrukturen, som analysen 

viser. Andre former for magt kan ses i beslutningsprocesser samt viden og information (Morgan, 

2006: 167). Kommunen styrer beslutningsprocessen, hvilket Tids- og procesplanen er eksempel på. 

Planen er inddelt i tidspunkt, handling og formål: ”Torsdag den 25.02.10 kl. 17–18, Byrådssalen. 

Orienteringsmøde for skoleledere og skolebestyrelsesformænd. Orientering om processen og 

kommissorium” (bilag 6: 1). Senere bliver orientering til dialog: ”Mandag den 22.03.10 kl. 19, 

tirsdag den 23.03.10 kl. 19, onsdag den 24.03.10 kl. 19. Dialogmøder med skolebestyrelserne. 

Drøftelse af oplæg vedr. generel udvikling af skolerne mv. ” (bilag 6: 1). Kommunen har dermed 

planlagt både tiden for hvornår de forskellige møder og beslutninger skal klares, hvem der skal 

involveres og hvordan. Kommunen er med andre ord gatekeeper i sagen. Al information og viden 

omkring skolelukningsforslaget kommer fra Kommunen i dens eget tempo. Dokumenterne bliver 

offentliggjorte, når de er klar til det, og først der efter får interessenterne viden om processen. Det 

er også Kommunen, der bestemmer, hvornår interessenterne kan komme til orde i form af 

høringen. Dette viser den magt, som Kommunen ligger inde med, og som den kan have benyttet 

sig af, set ud fra interessenternes perspektiv. 

Nøgleordene i ovenstående er interessenternes perspektiv. For det er vigtigt at pointere, at 

udgangspunktet er taget fra interessenternes perspektiv, som beskrevet i starten af denne 

analyse. Men der er som regel to sider af samme sag, og casen i dette speciale er ingen 
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undtagelse. Det hele handler om, hvilket perspektiv man ser tingene i. Interessenterne ser casen 

fra deres eget perspektiv og ser dermed Kommunen som en samlet enhed mod andre implicerede 

parter. På baggrund af ovenstående analyse kan interessenterne derfor se Kommunen som en 

urimelig magtudøver, som ikke tager hensyn til de krav, som interessenterne stiller. Kommunen 

bliver set som en stor bureaukratisk maskine, som bruger dens magt til at lukke skolerne, men 

man kan også se casen fra Kommunens perspektiv. Kommunen kan inddrages som interessent i 

forandringen og dermed være et lille tandhjul i det store maskineri. For Kommunen står med flere 

uforenelige krav og forholder sig til den legal-rationelle magt som den besidder. Den skal spare og 

kan ikke komme uden om at lukke skolerne, men Kommunens gode intentioner om at forsøge at 

inddrage interessenterne i høringen bliver overskygget af omverdenens opfattelse. Det handler 

derfor om, hvilket perspektiv man anlægger, da det i sidste ende er et spørgsmål om tolkning af 

sagens gang. 

Som ovenstående beskriver, skal man have forskellige perspektiver in mente, når man se på en 

sag. Det samme gælder anvendelsen af teori, for Morgans teorier er med til at gøre Kommunen 

mere håndgribelig ved at sammenligne den med kendte elementer. Men når Morgans metaforer 

fokuserer på sammenligninger, må man huske, at metaforerne samtidig ignorerer 

forskellighederne. Det er derfor vigtigt at være kritisk, når man bruger metaforerne. Det vil blandt 

andet sige, at når Kommunen sammenlignes med en maskine, skal man ikke glemme, at 

Kommunens ansatte er selvstændige mennesker, som ikke må eller kan betragtes som maskiner. 

Det kan heller ikke udelukkes, at Kommunen agerer anderledes i andre sager. Men på trods af 

disse forbehold hælder konklusionen i analysen til Morgans maskin- og politikmetaforer, for 

analysen viser, at der findes materiale i Kommunen, som argumenterer for, at forløbet i 

skolesagen er normal procedure. 

 

5.1.3 Konsekvenser for forandringsprocessen 

Med resultatet af ovenstående analyse står det klart, at Kommunen kan have svært ved at 

tilfredsstille alle dens interessenter på grund af dens samfundsrolle, spilleregler og organisatoriske 

træk. Dette kan have konsekvenser for håndteringen af forandringsprocessen. 
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Først og fremmest kan maskinmetaforen og de bureaukratiske træk have konsekvenser for 

Kommunen i forhold til interessenterne i casen. Den rutineprægede arbejdsgang og overholdelse 

af love og regler fungerer godt, når omverdenen er stabil (Morgan, 2006: 27). Det er intet problem 

at benytte sig af rutiner og se på tidligere sager og procedurer i beslutningsøjemed. Men når der 

står forandring på menuen, er det svært at bruge tidligere procedurer, uden det har konsekvenser. 

Hvis Kommunen holder sig til de bureaukratiske rutiner og tidligere sager, vil den ikke være 

omstillings- eller forandringsparat. Den vil derfor stå over for store udfordringer, når forandringer 

sker. 

Kommunen skal ikke kun selv håndtere forandringer, den skal også håndtere forandringer i forhold 

til dens interessenter. I begrebsafsnittet blev den specifikke forandring analyseret, og 

forandringen viste sig at være stor, upopulær og konfliktfyldt. Dette gør den svær at håndtere, og 

det beviste interessenterne også, da de reagerede voldsomt og kritisk. En af grundene til at 

håndteringen er svær, er at Kommunen ikke kan læse sig til, hvordan interessenterne vil reagere i 

givne sager. Bureaukratiet har ingen formler for, hvordan folk føler og reagerer. Håndteringen af 

forandringsprocessen kan derfor vanskeliggøres på grund af Kommunens organisatoriske træk, 

hvilket kan få negative konsekvenser i forholdet til interessenterne. 

En anden konsekvens skal findes i Kellehers artikel fra indledningen, som beskriver de 

konsekvenser, det kan have for en organisation og dens forhold til interessenterne, hvis 

interessenterne ikke føler, de bliver hørt eller taget alvorligt i en sag af stor betydning (Kelleher, 

2009: 172). Det er derfor kritisk, at Kommunen ikke tager hensyn til de indkomne høringssvar, for 

interessenterne kan føle, at døren til dialog smækker i. Men på grund af Kommunens spilleregler, 

kan forslaget være sendt i høring, fordi Kommunen er forpligtet til det via lovgivningen, og ikke 

fordi den har mulighed for eller intentioner om at tilgodese svarene. 

Skifter man perspektiv og ser Kommunen som interessent, kan man forsvare Kommunen og dens 

eventuelle fralæggelse af ansvaret ved beslutningen. Kommunen bliver dermed blot en lille brik i 

det store spil og er interessent i forandringen på lige fod med resten af interessenterne. Men det 

skal fremgå eksplicit fra Kommunen, at den er en brik i det store spil. For som denne analyse viser, 

fremstår Kommunen ikke som en lille brik, men snarere som grunden til forandringen, set fra 

interessenternes perspektiv. 

  



34 

 

5. 2 Guldborgsund Kommunes forandringskommunikation 

Dette afsnit analyserer Guldborgsund Kommunes forandringskommunikation. Elementerne i 

analysen er alle valgt med udgangspunkt i specialets problemformulering, som har til formål at 

finde årsagen til interessenternes kritik af Kommunes håndtering af forandringsprocessen. 

Analyseafsnittet vil bestå er en tekstanalyse af Kommunens forandringskommunikation, med 

fokus på hvordan Kommunes organisatoriske træk kommer til udtryk i 

forandringskommunikationen. Derfor holdes analyseresultaterne fra det forrige afsnit in mente i 

denne analyse. Afsnittet vil også se på, hvilke konsekvenser Kommunes organisatoriske træk kan 

have i forhold til forandringskommunikationen og forandringsprocessen. 

Afsnittet benytter sig af Helders tekstanalyseteori, fordi teorien bygger på professionelle tekster. 

Desuden favner Helders teori mange elementer i tekstanalysen, som sikrer, at analysen kommer i 

dybden med teksten. Det er ikke alle elementer af Helders teori, som er udvalgt til tekstanalysen, 

men kun de elementer som er relevante i forhold til problemformuleringen. Analysen vil se 

nærmere på den kontekst som forandringskommunikationen er skabt i, da denne kan spille en 

vigtig rolle i forhold til interessenternes forståelse af dokumenterne. Derefter vil elementerne 

afsender og modtager samt deres indbyrdes forhold blive analyseret, da disse elementer er 

direkte relateret til problemformuleringens parter. Sidste del af analysen vil se på genren, det 

kommunikative formål samt retoriske strategier med fokus er på ordvalg. Grunden til at disse tre 

elementer er udvalgt, skyldes deres medvirken til forståelsen af tekster. Derfor er disse elementer 

værd at analysere for at se om forandringskommunikationen kan være årsag til interessenternes 

kritik (Helder, 2011). 

Forandringskommunikationen er dokumenterne Administrativt Forslag til Kvalitetssikring af 

Skolevæsnet samt Høringsforslag til ny Skolestruktur.11 Disse to dokumenter er i fokus, da de 

udgør det konkrete materiale, som Kommunen udformede i forbindelse med 

skolestrukturændringen. Det Administrative Forslag er et 30 sider langt dokument med beskrivelse 

af den nye skolestruktur, som Kommunen ønsker fremover. Dokumentet blev lagt ud til 

offentligheden på Kommunens hjemmeside, og er lavet på baggrund af prognoser, analyser samt 

økonomiske beregninger (bilag 1). Dokumentet danner rammen for Høringsforslaget, som blev 

                                                 
11

 I resten af afsnittet vil Administrativt Forslag til Kvalitetssikring af Skolevæsnet blive omtalt som Det Administrative 

Forslag og Høringsforslag til ny Skolestruktur vil blive omtalt som Høringsforslaget. 
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offentliggjort på Kommunens hjemmeside med det formål, at interessenterne kunne komme med 

svar til Kommunens forslag i høringsperioden. Høringsforslaget er et 15 siders dokument, som 

indeholder en oversigt over den nuværende skolestruktur og den nye. Desuden er dokumentet 

fyldt med geografiske billeder af skoledistrikterne (bilag 5). Der er en væsentlig forskel på 

dokumenterne, da man kan argumentere for, at Høringsforslaget er et produkt af Kommunens 

bureaukratiske arbejdsform, da lovgivning bestemmer, at forslaget skal i høring. Høringsforslaget 

er dermed blandt andet skrevet og offentliggjort fordi loven byder det. Høringsforslaget har 

dermed en juridisk karakter. 

 

5.2.1 Konteksten 

Første analyseafsnit viste Kommunens samfundsmæssige diskurs med dens organisatoriske træk 

og spilleregler, som udgør den kontekst Kommunen arbejder i. Analysen viste også, at Kommunens 

kontekst har stor betydning for arbejdet og beslutningerne i Kommunen, da arbejdet og 

beslutningerne foregår via bureaukratiske metoder, som Morgan og Webers teorier påviste det. 

Tekster har også en kontekst. Ifølge Helder har en tekst flere kontekster: sætnings-, tekstuel-, 

situationel- og kulturelkontekst (Helder, 2011: 11-12). Her vil den situationelle og den kulturelle 

kontekst være i fokus, da specialet ikke ønsker at se på grammatisk-, sætnings- eller 

tekstuelopbygning i dokumenterne, men snarere den bredere situation og kultur som er forbundet 

med forandringskommunikationen. Tekstuelle valg vil dog blive berørt med de retoriske strategier. 

Når det er vigtigt at se nærmere på konteksten, skyldes det, at der altid er en ramme som teksten 

er influeret af, ligesom Kommunen er influeret af dens organisatoriske kontekst. Konteksten kan 

endvidere have stor betydning for udformningen af en tekst (Helder, 2011: 11-13). Den 

situationelle kontekst kan betegnes som kommunikationssituationen, og fortæller om den 

specifikke situation, som udspiller sig i en tekst (Helder, 2011: 11). Den situationelle kontekst i Det 

Administrative Forslag og Høringsforslaget er, at skolestrukturen skal ændres, fordi Kommunen 

skal spare penge. Kommunen har på baggrund af prognoser, analyser, beregninger og 

Kommissoriets undersøgelser skrevet dokumenterne, og selv om indholdet i dokumenterne er 

forskelligt, så omhandler de begge den ændrede skolestruktur, og de befinder sig inden for samme 

situationelle kontekst. 
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Den kulturelle kontekst er dokumenternes organisationskulturelle baggrund (Helder, 2011: 11-12). 

Det er Kommunens organisatoriske kultur, som danner den kontekst som dokumenterne er 

skrevet i. Specialets kulturforståelse tager afsæt i, at Kommunens kultur er skabt af Kommunen 

selv. Dette skal forstås ved, at Kommunens organisatoriske, bureaukratiske og hierarkiske træk 

skaber dens kultur (Schein, 1994: 16-20). Både Det Administrative Forslag og Høringsforslaget er 

skrevet inden for Kommunens fire vægge, og deler dermed kulturelkontekst. 

Kommunens organisatoriske træk kommer til udtryk Det Administrative Forslag, da dokumentet er 

udarbejdet på baggrund af undersøgelser, prognoser og Kommissoriet. Dette er et udtryk for de 

bureaukratiske arbejdsmetoder som Kommunen følger i udarbejdelse af dokumenter. Det 

hierarkiske træk med kompetenceopdelte udvalg er repræsenteret ved direktøren for Opvækst og 

Velfærd, som har underskrevet dokumentet. Høringsforslaget i sig selv er et juridisk dokument, og 

er også omfattet af Kommunens organisatoriske træk. 

 

5.2.2 Afsender 

Afsenderen af en tekst defineres af Helder som initiativtageren til kommunikationen og 

producenten af teksten. I nogle tilfælde kan man skelne mellem primærafsender og 

sekundærafsender. Dette sker, når der skelnes mellem personen som har produceret teksten, og 

personen og/eller organisationen som har ansvaret for, at kommunikationen finder sted (Helder, 

2011: 13-14). 

Det Administrative Forslag er underskrevet af Alma Larsen, direktør for Opvækst og Velfærd i 

Guldborgsund Kommune (Bilag 1: 4). Guldborgsund Kommune som organisation er også 

repræsenteret, da Kommunens logo og navn er vist på dokumentets forside (bilag 1: 1). Ifølge 

Helder er den primære afsender den person eller organisation som har ansvaret for, at 

kommunikationen finder sted (Helder, 2011: 11-12). Specialet argumenterer for, at Kommunen er 

primærafsender, da det er Kommunen som tager initiativet til kommunikationen, og ikke Alma 

Larsen personligt (bilag 1: 1). 

Den sekundære afsender er også ansvarlig for dokumentet, hvilket Alma Larsen er via sin 

underskrift. Desuden er den sekundære afsender ofte tilstede i dokumentet, for at give 

dokumentet en snært af personlighed og troværdighed. En sådan tilstedeværelse ses ofte i form af 
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personlige stedord, logo, navn og personlig underskrift (Helder: 2011, 13-15). Alma Larsen er 

personligt tilstede ved sin underskrift, men ellers er dokumentet blottet for personlige stedord 

(Bilag 1). 

Høringsforslaget har ingen underskrift eller personlige stedord, men kun Guldborgsund 

Kommunes navn og logo på forsiden. Derfor er Guldborgsund Kommune afsender og der skelnes 

ikke mellem primær- og sekundærafsender. Spørgsmålet er, om de manglende stedord er udtryk 

for manglende troværdighed og personlighed i dokumenterne? Men Helder hævder, at afsender 

afhængig af organisation, genre og kommunikativt formål er mere eller mindre tilstede i 

dokumentet (Helder, 2011: 15). Kommunens organisatoriske træk ses derfor som grunden til de 

manglende stedord, da andre dokumenter fra Kommunen også kun har sporadiske personlige 

stedord, eller slet ingen (Landdistriktspolitik, 2011 og Erhvervsaffaldsregulativ 2012). 

 

5.2.3 Modtageren 

Helder definerer modtager som den teksten er tilsigtet, og som den ansvarlige for tolkningen af 

teksten (Helder, 2011: 15). Modtagerelementet kan også deles i primær- og sekundærmodtager, 

hvor primærmodtager er målgruppen, mens sekundærmodtager er den som tilfældigvis læser 

teksten (Helder, 2011: 16). Specialet skelner ikke mellem primær- og sekundærmodtager. 

Begrundelsen er Kommunens hjemmeside, som er mediet hvor forandringskommunikationen blev 

bragt. Det virker usandsynligt, at folk tilfældigt surfer ind på Guldborgsund Kommunes 

hjemmeside og læser forandringskommunikationen, da emnet kun omhandler Guldborgsund 

Kommune og dens interessenter. Derfor er argumentet, at modtagerne i forbindelse med 

forandringskommunikationen er interessenterne,12 uden sekundære modtagere. 

 

5.2.4 Afsender og modtagers indbyrdes forhold 

Forholdet mellem afsender og modtager kan være symmetrisk eller asymmetrisk. Dette afhænger 

ofte af faktorer som viden og magtforhold (Helder, 2011: 17). Med viden forstås den 

professionelle baggrundsviden, som afsender kan have i forhold til modtager. 

                                                 
12

 Med interessenterne henvises der til interessentanalysen i begrebsforklaringsafsnittet. 
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Der er argumenter for, at afsender og modtager i denne sammenhæng har et asymmetrisk 

forhold. Dette er der flere grunde til. Viden er en af kilderne til det asymmetriske forhold. 

Kommunen har, som afsender af dokumenterne, stået for indsamlingen af de data som danner 

baggrunden for situationen i dokumenterne. Dette kunne være en grund til det asymmetriske 

forhold, for selv om Kommunens prognoser, rapporter og elevtalsplaner er offentligt tilgængelige, 

så er de først tilgængelige når Kommunen gør dem tilgængelige. 

En anden grund er Kommunens magt i forhold til, om forandringen skal være en realitet eller ej. 

Kommunen skal stemme om Høringsforslaget, og har dermed beslutningsmagten. En sidste grund 

er den asymmetriske kommunikationsform. Kommunen lægger informationerne ud, men 

modtagerne kan først svare, når Kommunen bestemmer det. Den manglende symmetri i 

kommunikationsformen mellem afsender og modtager, er endnu et argument for asymmetrien i 

det indbyrdes forhold. Ved at bruge hjemmesiden som medie, mindsker Kommunen ikke den 

asymmetriske kommunikationsform og dermed heller ikke det asymmetriske indbyrdes forhold. 

Dette kan være et bevidst valg fra Kommunen. 

Analysen viser, at afsender- og modtagerrollen besættes af henholdsvis Kommunen og 

interessenterne. Det kommunikative forhold mellem de to parter er asymmetrisk, hvilket kan have 

betydning i forhold til specialets overordnede problemstilling, som ser på årsagen til kritikken fra 

interessenterne. Noget som også kan have betydning i forhold til specialets problemstilling er 

genren og det kommunikative formål i Kommunens forandringskommunikation. Disse to 

elementer kan være påvirkede af Kommunens organisatoriske træk, og kan også være en potentiel 

årsag til kritikken 

 

5.2.5 Genren og det kommunikative formål 

Når man skal definere genren af en given tekst, er det kommunikative formål altafgørende, da det 

afgør tekstens kategorisering og dermed genren (Helder, 2011: 44). Der er flere elementer der 

spiller ind, når man ser på det kommunikative formål. Det er blandt andet talehandlinger, 

appelformer og tekstfunktioner (Helder, 2011: 45). 

Først er der en række generelle betragtninger af genren. Ved genre skelnes der blandt andet 

mellem fiktion og ikke-fiktion. Begge Kommunens dokumenter er ikke-fiktion, da indholdet 
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handler om en situation i den virkelige verden (Helder, 2011: 33, bilag 1 og bilag 5). Dokumenterne 

er også inden for den professionelle genre, da kommunikationen i dokumenterne finder sted i et 

professionelt forum via Kommunen (Helder, 2011: 37, bilag 1 og bilag 5). 

Indholdet viser først og fremmest genren ikke-fiktion, ved de mange reelle fakta, og ved sproget 

som er neutralt, upersonligt og med fast struktur. Med fast struktur menes der, at dokumenterne 

deler samme struktur og sprog som andre dokumenter fra Kommunen (Beskæftigelsesplan, 2012 

og Graffitipolitik, 2012). Kommunen bruger ikke udtryk som ikke passer ind i den professionelle 

tekst eller Kommunens kontekst. Til gengæld bruges kancellistilen, som er kendetegnet ved 

forvægt i sætningerne (Jacobsen og Skyum-Nielsen, 2004: 124-125): ”I forhold til kvalitetssikring af 

skolevæsenet, herunder både faglighed og øvrige aspekter såsom trivsel, nærhed, skolen som 

kraftcenter mv. bør der opsættes en række målbare sigtepunkter for kvalitet (…)” (bilag 1: 3) og 

”De to overordnede parametre for udformning af den nye skolestruktur er som nævnt (…)” (bilag 1: 

7). De understregede verber er de finitte verber, og det lange led inden det finitte verbum giver 

teksterne karakter af kancellistilen. Desuden er det første citat et udsnit af en sætning med et 

lixtal på 75, hvilket placerer teksten i kategorien med meget svær faglitteratur og lovtekster (Lixtal 

2012). 

Citaterne er et udtryk for den faste struktur som Kommunen benytter og udtryk for, at 

dokumenterne befinder sig i genren offentlige og juridiske skrivelser. Genren og Kommunens 

organisatoriske træk går dermed hånd i hånd. Genren, kancellistilen og høje lixtal kan skabe 

forståelsesproblemer hos modtageren, som i dette tilfælde er interessenterne. Derfor kan 

ovenstående, set i forhold til problemstillingen, være en del af årsagen til kritikken fra 

interessenterne. 

Ovenstående er en grov kategorisering af dokumenternes genre. Nedenstående handler om det 

kommunikative formål, som også er med til at definere genre. Talehandlinger, appelformer og 

tekstfunktioner13 spiller ind, når man ser på det kommunikative formål. Når det er værd at se 

nærmere på talehandlinger skyldes det, at de siger noget om formålet med en tekst (Helder, 2011: 

                                                 
13

 Helder bruger de engelske termer som speech acts og textfunktions. Men da udtrykkene er gengivet på dansk af 

adskillige forfattere, bruges de danske termer i analysen (Bülow-Møller, 2003: 209-210). Oversættelsen giver derfor 

ikke give anledning til forvirring, da de danske udtryk er kendte og brugt. 
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45). Både Det Administrative Forslag og Høringsforslaget har overvægt af talehandlingen 

assertiver.14 Brugen af assertiver forpligter afsender til sandheden af indholdet. 

Assertiver bruges ofte i meddelelser, rapporter, beskrivelser og bekendtgørelser. Samtidig bruges 

assertiver når formålet er at fokusere på indholdet i teksten (Helder, 2011: 49). Eksempler på 

assertiver i dokumenterne er: ”Skolestrukturdebatter omfatter også et lokalsamfundsmæssigt 

perspektiv” (bilag 1: 4), ”Hvor den nuværende skolestruktur har 19 skoledistrikter består den ny 

skolestruktur af 13 skoledistrikter (…)” (bilag 5: 2) samt ”Hovedtallene i prognosen er udarbejdet 

med KommuneData’s (KMD) skoleprognose program” (bilag 1: 5). Da hele Det Administrative 

Forslag og Høringsforslaget er lavet på baggrund af analyser, undersøgelser etc., argumenterer 

specialet for, at begge dokumenter har karakter af assertiver med hensyn til talehandlingerne, 

hvilket kan ses som en naturlig konsekvens af dokumenternes juridiske karakter. 

Et andet argument, som peger på, at dokumenterne primært består af assertiver, er logos. For når 

en tekst er domineret af assertiver, er den dominerende appelform logos (Helder, 2011: 50). Dette 

stemmer overens i begge dokumenter da logos, som appellerer til modtagers fornuft (Helder, 

2011; 38-39), er overrepræsenteret i dokumenterne. Afsender af dokumentet holder sig til fakta, 

som kan måles og kontrolleres, hvilket er gennemgående både i Det Administrative Forslag og 

Høringsforslaget. 

På baggrund af assertiverne og logos, argumenterer specialet for, at det kommunikative formål er 

at informere. Belægget for dette er den informative tekstfunktion, som præger dokumenterne. 

Tekstfunktioner fokuserer på tekstens som helhed (Helder, 2011: 52), og den informative 

tekstfunktion fokuserer på virkelige hændelser, og har til formål at udtrykke noget om et givent 

emne. Den dominerende appelform i den informative tekstfunktion er logos, da fokus er på 

indholdet og sandheden af det. Desuden er den dominerende talehandling assertiver (Helder, 

2011: 53). Disse definitioner af den informative tekstfunktion stemmer overens med analysen af 

begge dokumenters talehandling og appelform. 

Det kommunikative formål med at informere kan ses i Det Administrative Forslag som indeholder 

indledning, metode, vision, målsætning, beskrivelser af de nye skoler samt implementering af den 

                                                 
14

 Helder bruger den engelske term representatives om denne talehandling, men den danske term assertiv ofte bruges i 

litteraturen (Bülow-Møller, 2003: 210). 
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nye skolestruktur (Bilag 1: 2-3). Som interessent kan man dermed få informationer om 

Kommunens forslag til skolestrukturen. Høringsforslaget indeholder blot en oversigt over den nye 

skolestruktur (Bilag 5). Som interessent får man dermed ikke svar på alle eventuelle spørgsmål i 

forbindelse med den nye skolestruktur hvis man kun læser Høringsforslaget. Men man får 

informationer om hvad der konkret sker med skolerne i de respektive skoledistrikter. 

At Kommunen vælger genren offentlig skrivelse med informativ tekstfunktion, assertiver og logos, 

kan ses som en selvforstærkende cirkulærproces fra Kommunens side. Kommunen forstærker og 

fastholder dens organisatoriske træk ved at give dokumenterne den faste form. Der sker dermed 

en gensidig påvirkning mellem Kommunens organisatoriske træk og dens dokumenter, hvilket 

forstærker den bureaukratiske arbejdsfacon som Kommunen har. Om dette kan være årsag til 

kritikken fra interessenterne vil blive taget op i specialets diskussionsafsnit. 

 

5.2.6 Retoriske strategier 

Retoriske strategier dækker over et utal af elementer såsom formalitet, ordvalg, 

sætningskonstruktioner, billedsprog, allitterationer etc. (Helder, 2011: 114-204). Dette afsnit vil 

have ordvalget i fokus. Det er især denotationer og konnotationer som vil blive brugt i forbindelse 

med ordvalget. Denotationerne er ordenes betydning, hvorimod konnotationerne er de 

bibetydninger som folk ofte associerer med et givent ord (Helder, 2011: 149-150). 

Som nævnt er Det Administrative Forslag det første konkrete materiale som interessenterne fik fra 

Kommunen. Dokumentets titel er iøjefaldende: ”Administrativt Forslag til Kvalitetssikring af 

Skolevæsnet” (bilag 1: 1). Det er ordet kvalitetssikring som er interessant i denne sammenhæng, 

da man i dokumentets første linjer også støder på ordet besparelse (bilag 1: 3). Kvalitetssikring og 

besparelse klinger ikke sammen, da ordenes konnotationer kan ophæve hinanden. Det er svært at 

kvalitetssikre, når man samtidig skal spare, men ordvalget kan være en bevidst handling fra 

Kommunens side for at sætte fokus på det positive ved skolestrukturændringen. Med andre ord, 

kan det opfattes som en eufemisme (Helder, 2011: 150), eller et forsøg på at italesætte 

forandringen i et positivt lys. Læser man videre i dokumentet argumenterer Kommunen for, at 

større skoler vil fremme fagligheden og optimere de fysiske rammer for elever og personale (bilag 

1: 3). Ved at argumentere for, at besparelse kan føre til noget bedre, kan ordet kvalitetssikring 
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forsvares. Men når dokumentet samtidig fortæller, at besparelsen er pålagt, så står det klart at 

kvalitetssikringen ikke havde været aktuel, hvis man ikke var tvunget til det via besparelsen. 

Det påfaldende er, at Kommunen helt har udeladt ordet kvalitetssikring i Høringsforslagets titel: 

Høringsforslag til ny Skolestruktur (bilag 5: 1). Det kan være af hensyn til den juridiske tone, som 

følge af de organisatoriske træk, eller udtryk for at Kommunen ikke vil pakke forandringen ind. 

Andre vendinger som er værd at se på i Det Administrative Forslag er: ”Som det ses af figur 4, er 

der mange lærere, der er tæt på pensionsalderen. Derfor vurderes det at faldet i lærerstillinger helt 

eller næsten helt, vil kunne løses ved naturlig afgang.” (bilag 1: 11). Ordene helt eller næsten helt, 

kan give anledning til usikkerhed hos den del af interessenterne som er lærere. For vil det betyde 

fyringer, hvis den naturlige afgang ikke dækker helt, eller kun næsten helt? Et andet eksempel er: 

”Det vurderes, at merudgiften til bustransport vil blive forholdsvis begrænset, da der allerede kører 

skolebusser i områderne” (bilag 1: 12). Spørgsmålet er om forholdsvis begrænset merudgift ikke 

stadig er en merudgift? Da forslaget skal føre til besparelse, kan denne vending betyde forvirring 

hos interessenterne, og få dem til at stille spørgsmål til Kommunens merudgifter i forbindelse med 

besparelsen. 

Ordvalg og tvetydige vendinger kan skabe unødig forvirring og spørgsmål fra interessenterne. Man 

kan derfor stille spørgsmålstegn ved, hvorfor Kommunen ikke undgår tvetydige vendinger og 

ordvalg. Men de kan være en bevidst retorisk strategi fra Kommunes side. William Benoit mener, 

at der er en grund til, at vi kommunikerer som vi gør, da kommunikation er en målrettet aktivitet. 

Benoit har udviklet flere retoriske strategier i forbindelse med imagehåndtering, såsom 

unddragelse af ansvar og reduktion af begivenhedens karakter (Benoit, 2008: 24-27). Disse to 

strategier kan være bevidste valg fra Kommunens side, for netop at sige sig fri for ansvarsrollen, 

eller som et forsøg på at mildne de barske omstændigheder der er ved skolelukningerne. 

Det er ikke kun enkelte ordvalg som er værd at studere, for Kommunen benytter sig også af en 

retorisk strategi som udelukker en del af interessenternes kritik. Kommunen henviser i Det 

Administrative Forslag til en undersøgelse som viser, at skolelukninger ikke er årsag til 

lokalområders tilbagegang (bilag 1: 4). Undersøgelsen, som Kommunen henviser til, bruges som 

belæg for påstanden om, at skolelukninger og tilbagegang i lokalområdet ikke går hånd i hånd. Ved 
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at bruge argumentation som en retorisk strategi, udelukker Kommunen kritik fra de interessenter 

som måtte bruge lokalområdet som argumentation mod skolelukningerne. 

Men hele 33 af de 85 høringssvar brugte alligevel lokalområdet som en del af deres argumentation 

mod skolelukningerne (bilag 2: 1). Derfor kan man antage, at mange af interessenterne kun har 

læst Høringsforslaget, siden de nævner argumenter som Kommunen forsøger at udelukke. Dette 

er kun en antagelse, men man kan undre sig over, at Høringsforslaget er skrabet for informationer 

i forhold til Det Administrative Forslag, når man ikke kan være sikker på, at interessenterne læser 

andet end Høringsforslaget. Det kunne måske have sparet Kommunen for nogle spørgsmål i 

høringssvarene, hvis alle interessenter havde vidst besked, også selv om de kun læste 

Høringsforslaget. 

 

5.2.7 Konsekvenser for forandringsprocessen 

Analysen viser, at Guldborgsund Kommunes forandringskommunikation er stærkt præget af dens 

organisatoriske træk. Dette gør sig blandt andet gældende i det asymmetriske forhold mellem 

afsender og modtager. Dette har ikke kun konsekvenser for forandringskommunikationen, men 

også for håndteringen af forandringsprocessen. 

For som det viste sig i forrige afsnit om Kommunen som organisation, kan man fra 

interessenternes perspektiv se Kommunen som magtbesidderen i forandringskommunikationen, 

da Kommunen ligger inde med informationerne, og den nødvendige viden i forhold til de 

fremtidige skoler. Ved at se tingene i dette perspektiv, kan man antage, at interessenterne vil 

forholde sig kritisk til forandringskommunikationen, men også til forandringsprocessen, da de kun 

får de informationer som Kommunen sender ud. Når forholdet allerede i 

forandringskommunikationen er asymmetrisk, kan man ikke fortænke interessenterne i at tro, at 

den videre kommunikation i form af høringen også bliver asymmetrisk. Dette kan skabe 

udfordringer med interessenternes tillid til Kommunen, som Kelleher beskriver det i sin artikel 

(Kelleher, 2009: 172). 

Dokumenternes genre er en naturlig konsekvens af Kommunens organisatoriske træk. Det ville 

virke besynderligt og forvirrende hvis Kommunen havde benyttet sig af en helt ukendt genre til 

forandringskommunikationen. Dermed ikke sagt, at genren ikke skaber udfordringer i forhold til 
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forandringsprocessen. For genrens kancellistil, høje lixtal og kommunikationsform kan være med 

til at tydeliggøre og forstærke asymmetrien i det indbyrdes forhold. Genren kan afskære nogle af 

interessenterne fra at forstå kommunikationen korrekt. Genren kan også, fra interessenternes 

perspektiv, få Kommunen til at virke ikke-modtagerorienteret, da Kommunen via en fast struktur, 

høje lixtal og tvetydige vendinger kommunikerer de informationer den selv finder relevante ud til 

interessenterne. 

Kommunen har heller ikke gjort Høringsforslaget nær så informationsrigt som Det Administrative 

Forslag, hvilket betyder, at nogle af interessenterne ikke får den nødvendige viden og 

informationer om sagen. Dette understreger og forstærker det asymmetriske forhold mellem 

Kommunen og interessenterne. Asymmetrien kan være en årsag til utilfredsheden og kritikken i 

forandringsprocessen, da Kelleher pointerer vigtigheden af det gode forhold mellem organisation 

og interessenter, hvis organisationen vil opnå interessenternes tillid og engagement (Kelleher, 

2009: 172). 

Det fremgår af Kommunens Tids- og Procesplan, at skoleledere og skolebestyrelser blev involveret 

i processen både ved orienterende møder og dialogmøder (bilag 6: 1). Skolelederne og 

skolebestyrelserne ved derfor mere om skolestrukturændring end der står i Høringsforslaget. 

Derfor vil de sparsomme informationer i Høringsforslaget være nok til dem. Men resten af 

modtagerne, som tæller resten af interessenterne i casen, kender ikke informationerne, hvis de 

blot forholder sig til Høringsforslaget. Konsekvenserne af dette kan være tvivl og spørgsmål fra 

interessenterne, som Kommunen kunne have undgået ved at tilpasse kommunikationen til alle 

modtagerne. Interessenterne kan også se det som tilbageholdelse af informationer, hvilket gør 

Kommunen til magtbesidderen i forandringsprocessen, og forstærker det asymmetriske forhold i 

forandringsprocessen. 

At bruge ord som ikke klinger sammen, kan skabe mislyd hos modtageren. Kvalitetssikring og 

besparelse går ikke hånd i hånd, og Kommunens forsøg på at pakke realiteterne ind, eller 

italesætte situationen positivt, gav bagslag. ”Overordnet finder et par skoler det uheldigt at 

besparelser og kvalitetsløft kobles sammen” (bilag 2: 2). Dette beviser, at ordene ikke fungerer 

sammen for interessenterne. Det er uheldigt, at Kommunen i nogle tilfælde har brugt tvetydige 

vendinger i forandringskommunikationen, på grund af nævnte konsekvenser. Man kan dog 

diskutere, om det ikke er et bevidst valg fra Kommunens side for at formildne besparelsen, som 
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Benoits retoriske strategier beskriver (Benoit, 2008: 28). Men konsekvensen af vendingerne kan 

være, at interessenterne ikke stoler på Kommunens troværdighed i forandringskommunikationen, 

og dermed bliver kritiske i forhold til hele forandringsprocessen. Det skal nævnes, at nogle 

interessenter højst sandsynligt ville være utilfredse på grund af casens betydning, hvad end 

Kommunen havde holdt sig fra tvetydige vendinger, høje lixtal, kancellistil eller manglende 

informationer. 
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5.3 Kommunens tilgang til forandringsprocessen 

Specialets sidste analyse ser på Guldborgsund Kommunes tilgang til forandringsprocessen i 

forbindelse med skolestrukturændringen. Målet med analysen er at se om tilgangen kan være 

årsag til utilfredsheden og kritikken i forandringsprocessen. Derfor vil analysen undersøge om 

Kommunen har benyttet en lineær eller cirkulær tilgang til forandringen, og hvilke konsekvenser 

tilgangen kan have i forhold til forandringsprocessen. Der vil blive lagt vægt på henholdsvis Kurt 

Lewin og Cheney et al.s forandringsmodeller, som tilhører henholdsvis en lineære og cirkulære 

tilgang. Empirien består af Det Administrative Forslag (bilag 1), Høringsforslaget (bilag 5) samt 

Tids- og Procesplan (bilag 6). 

 

5.3.1 Den lineære tilgang til forandringer 

Den tyske socialpsykolog Kurt Lewin har udviklet en planlagt metode til anvendelse ved 

forandringer: Planned Approach to Change. Modellen er bedre kendt som 3 Step modellen og har 

steppene: unfreezing, moving og refreezing (Lewin, 2008: 330-331).15 Modellen skal sammenlignes 

med is og vand. Is har en fast form indtil det smelter, unfreezeing. Når isen er smeltet, løber 

vandet hen over jorden, moving, indtil det igen fryser og danner en ny fast is form, refreezing, 

(Cheney et al., 2011: 328-329). Modellen fremstår simpel, men Lewin mente ikke, at forandringer 

var simple. Lewin var optaget af individets og gruppers adfærd, og han kendte og anerkendte de 

menneskelige faktorer som kan vanskeliggøre håndteringen af forandringer (Burnes, 2012: 15). 

Specialet argumenterer for, at Lewins model er lineær, da den ikke indeholder feedback. 

Forandringen følger de tre step uden at have et feedbackstep eller et step hvor folk opgiver eller 

forkaster forandringen. På trods af det manglende feedbackstep tænkte Lewin procesorienteret 

(Lewin, 1951: 224), hvilket virker cirkulært, men modellen afspejler i sin rene form ikke feedback 

fra de involverede, og derfor anskuer specialet modellen som lineær. 

Helt overordnet virker Guldborgsund Kommunes tilgang til forandringsprocessen lineær. Grunden 

til dette er blandt andet Tids- og procesplanen, som viser forandringens elementer trin for trin. 

Planen viser hvem der skal inddrages hvornår og hvordan, samt hvornår beslutninger skal træffes 

                                                 
15

 Begreberne i Lewins teori og model er holdt i de oprindelige engelske termer. Dette er gjort for, at begreberne ikke 

mister betydning i en oversættelse. 
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og træde i kraft (bilag 6). Da Kommunen styrer forandringen, er den top-styret, hvilket er et af 

karaktertrækkene for lineære forandringsprocesser (Cheney et al., 2011: 337). Men Kommunen 

sendte forandringen i høring, og bad dermed interessenterne om feedback på 

forandringsforslaget. Man kan dog argumentere for, at Kommunen blot sendte forslaget i høring 

fordi loven siger det, men ikke desto mindre gav det interessenterne mulighed for at komme til 

orde. Det interessante og relevante er at se, om Kommunens forandringsproces trods høringen 

kan karakteriseres som lineær eller ej. 

Lewins 1. step er unfreezing af den nuværende situation. Det er her alle implicerede parter 

involveres i forandringen. Med alle implicerede parter mente Lewin alle. Lewin var drevet af en 

stærk demokratifølelse hvor alle skulle involveres (Burnes, 2012: 2). Denne tankegang kan igen 

give anledning til at tro, at modellen er cirkulær, men igen skal det understreges, at modellen ikke 

indeholder et feedbackstep, som bruges som et argument for en cirkulærproces i dette speciale. 

Det vigtige i 1. step er at få de implicerede parter til at anerkende, at der er behov for en 

forandring. Dermed ikke sagt, at de skal være enige i forandringen, men de skal forstå og 

anerkende, at den nuværende situation er uholdbar (Levasseur, 2001: 72 og Cheney et al., 2011: 

328). Ser man på Guldborgsund Kommune og de implicerede parter i casen, så var det ikke alle 

parter, som blev involveret i processen. Tids- og procesplanen viser, at skoleledere og 

skolebestyrelsesformænd blev involveret på Kommunens andet møde d. 25. februar 2010 (bilag 6: 

1). Størstedelen af disse implicerede parter anerkender, at en forandring er nødvendig, hvilket kan 

læses i Kommunens opsamling på høringssvarene: ”Flere skolebestyrelser og MED-udvalg 

anerkender at det er nødvendigt at ændre på skolestrukturen. Kun to høringssvar, fra 

lukningstruede skoler, udtrykker direkte modstand mod forslaget og et enkelt svar frygter at 

skolestrukturen måske ikke lukker nok skoler og at processen skal gentages om et par år” (bilag 2: 

2). Ovenstående citat kan læses i flere af høringssvarene:16 ”Generelt finder vi, at udspillet er 

fornuftigt og bakker forslaget op” (bilag 9: 1), ”Skolebestyrelsen på Nørre Alslev Skole anerkender 

at det er nødvendigt at se på skolestrukturen i Guldborgsund Kommune” (bilag 9: 3) samt ”Samlet 

set anerkender vi, at Guldborgsund Kommune befinder sig i en meget vanskelig situation både 

m.h.t. økonomi og kvalitetssikring af skolevæsenet.” (bilag 9: 6). 

                                                 
16

 Alle høringssvar findes på Guldborgsund Kommunes hjemmeside under Børne- og Undervisningsudvalgets 

dagsordener og referater fra d. 15/11 2010. URL: http://guldborgsund.instant.cohaesio.net/B%C3%B8rne-

%20og%20Undervisningsudvalget/15-11010%20Referat%20af%20Dagsorden%20med%20beslutningsprotokol.aspx#3 
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Citaterne taler for, at Kommunen fulgte Lewins 1. step, da en del af de involverede parter 

anerkendte, at den nuværende situation ikke var holdbar. Men da størstedelen af de resterende 

interessenter, som ikke blev involveret før i høringsperioden, ikke anerkendte forandringen af den 

nuværende situation (bilag 2: 1), har Kommunen kun delvist fulgt Lewins 1. step. 

Lewins 2. step er moving, hvor de implicerede parter, på baggrund af involveringen i step 1, er klar 

til at flytte fra den nuværende faste form over mod den nye. I step 2 gøres der op med gamle 

systemer, der præsenteres nye, og nye samarbejder skal startes (Levasseur, 2001: 73). Lewin 

anerkendte, at dette step var vanskeligt, da de implicerede parter skal væk fra det vante og rykkes 

mod det uvante. Det er også meget vanskeligt at kontrollere dette step, da de implicerede parter 

kan have mange forskellige opfattelser af, og ønsker til forandringen (Burnes, 2004: 985-986). 

Specialet argumenterer for, at Kommunen allerede har klargjort 2. step med Det Administrative 

Forslag (bilag 1) og Høringsforslaget (bilag 5). De nye skoledistrikter ligger klar og orienteringerne, 

dialogerne og drøftelserne fra Tids- og procesplanen (bilag 6) handler om det eksisterende forslag 

og ikke om nye. Kommunen har dermed klargjort step 2 uden involvering af de andre implicerede 

parter, hvilket gør Kommunen i stand til at undgå nogle af de vanskeligheder som kan opstå i 

forbindelse med forandringer. Step 2 argumenterer for, at Kommunens tilgang var lineær, da 

Kommunen har bestemt hvad der skal ske, og dermed kontrollerer forandringen. 

I 3. og sidste step i Lewins forandringsmodel, refreezing, skal der findes en fast form igen. De nye 

samarbejder skal stabiliseres, og skolerne skal introducere deres nye kultur og identitet, så de kan 

fungere som nye helheder (Burnes, 2004: 986). Kommunen har per se ikke noget med dette step 

at gøre, da arbejdet i implementeringsfasen bliver lagt ud til skolerne: ”I en implementeringsfase 

fra foråret 2011, skal der arbejdes målrettet med en proces der understøtter opbygningen af de 

nye kulturer på de nye skoler ” (bilag 1: 30). Skolerne fik på dette punkt selv lov til at udvikle deres 

nye kultur og identitet, hvilket kan være en udfordring, da to enheder skal smeltes sammen til en 

ny, men denne problemstilling ligger uden for specialet. 

Når de involverede interessenter anerkendte, at den nuværende situation var uholdbar, så kan 

man undre sig over, at Kommunen ikke involverede flere parter. Men spørgsmålet er, om det er 

muligt at involvere alle interessenter, når interessentgruppen er så stor? Når alle skal involveres, 

kan man kritisere Lewins teori for at være urealistisk eller for demokratisk. Dog skal man huske, at 
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Lewin ikke udviklede teorien med organisatoriske forandringer in mente. Lewin var først optaget 

af individet, gruppedynamik og hvordan grupper forandrer sig. Dermed tænkte han ikke på 

organisationer med flere hundrede interessenter. Senere bevægede Lewin sig ind på det 

organisatoriske område, og derfor er hans forandringsmodel også blevet brugt på dette område. 

Lewins store kærlighed til demokratiet kan være svær at efterleve i en organisation med utallige 

interessenter. Man kan undre sig over, at Lewins model ikke er cirkulær eller indeholder et 

feedbackstep, når kærligheden til demokratiet driver værket. Forklaringen kan findes i step 1, som 

ifølge Lewin er det vigtigste step, da folk skal føle nødvendigheden af en forandring, før de vil være 

parate til at forandres (Burnes, 2012: 23). De implicerede parter skal altså høres i step 1, for så 

bliver step 2 og 3 mindre udfordrende, hvis forarbejdet er gjort. Resten af modellen følger det 

lineære spor, og det gør Kommunens forandring umiddelbart også. Man må dog ikke glemme, at 

Kommunen forsøgte at involvere alle implicerede parter ved at sende forslaget i offentlig høring. 

Derfor kan man ikke udelukke, at Kommunen tillagde en cirkulær tilgang. 

 

5.3.2 Den cirkulære tilgang til forandringer 

For ikke at antage, at Kommunens tilgang har været lineær, er Cheney et al. udvalgt for at få et 

cirkulært perspektiv. Cheney et al. har været inspireret af Lewin i udviklingen af: A Model of 

Change-Related Communication (Cheney et al., 2011: 329).17 Modellen er udviklet til 

organisationsforandringer og har fire faser formulation, implementation, institutionalization og 

dissemination samt feedbackelementet, hvilket gør den cirkulær i forhold til Lewins model. 

Desuden indeholder modellen social-historical context og metamorphosis.18 Cheney et al. tror på, 

at kommunikation er en meget vigtig faktor i forandringer, og derfor bygger modellen 

gennemgående på kommunikation, lige meget hvilken fase man befinder sig i, hvilket 

understreger cirkulariteten i modellen (Cheney et al., 2011: 329). 

Første fase, formulation, handler om opstarten på en forandring. Via kommunikation, diskussioner 

eller andre faktorer og inputs opstår der grund til at forandre (Cheney et al., 2011: 329). I dette 

                                                 
17

 Begreberne i Cheneys et al. teori og model er holdt i de oprindelige engelske termer. Dette er gjort for, at begreberne 

mister betydning i en oversættelse. 

18
 Ordet metamorphosis kan oversættes til forvandling. Metamorphosis elementer spiller ind, når forvandlingen 

/forandringen sker. 
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tilfælde var det besparelser som førte til forandringen, men der ligger naturligvis mange 

overvejelser bag, som Kommissoriet (bilag 4) og Det Administrative Forslag (bilag 1) er beviser på. 

I anden fase, implementation, sættes forandringen i gang. Der skal derfor kommunikeres og 

informeres om forandringen til de implicerede parter. Det er i denne fase metamorphosis spiller 

ind. Cheney et al. ser tre muligheder i forhold til fasen og metamorphosis: enten finder 

forandringen sted, eller den tilpasses inden den finder sted, eller den opgives (Cheney et al., 2011: 

329). Det er i denne fase, at de implicerede parter involveres. Derfor er der brug for forhandling 

omkring forandringen og/eller gode overtalelsesevner, hvis forandringen skal finde sted, og ikke 

ende med modstand, modarbejdelse eller opgivelse (Cheney et al., 2011: 329-331). 

Kommunens forandringsproces har fulgt implementation fasen ved at involvere de implicerede 

parter. Skoleledere og skolebestyrelsesformænd blev involveret tidligt i processen, både på 

orienterende møder og ved dialogmøder fra d. 25. februar 2010 (bilag 6: 1). De resterende parter 

havde mulighed for at møde op til borgermøder et halvt år senere fra d. 30. august til d. 1. 

september 2010 (bilag 6: 2). Høringsperioden gav også alle implicerede parter og interessenter 

mulighed for at komme med feedback til Kommunen. Da høringsperioden sluttede tegnede der sig 

et negativt billede blandt en stor gruppe af interessenterne (bilag 2: 1). Mange ønskede ikke, at 

forandringen skulle gennemføres, hvilket resulterede i direkte modarbejdelse af Kommunens 

forandring, da en af de lukningstruede skoler genåbnede som privatskole (Idestrup Privatskole, 

2011). Men en del af de skoleledere og skolebestyrelser, som blev involveret tidligt i forandringen, 

anerkendte behovet for forandring, om end nogle ønskede en tilpasning af forandringen (bilag 2: 

1-3). 

Alle fasens metamorphosis muligheder kom i spil i forandringen, og Kommunen havde derfor tre 

mulige valg: enten kunne Kommunen gennemføre forandringen på trods af kritiske røster, eller 

tage en del af høringssvarene med på råd og tilpasse forandringen, og sidste mulighed var at 

opgive forandringen. Kommunen valgte som bekendt at se bort fra høringssvarene og gennemføre 

forandringen, som den var beskrevet i Høringsforslaget (bilag 3). Forandringen bevæger sig 

dermed over i tredje fase, institutionalization, hvor drøftelser, diskussioner, overtalelser og 

forhandlinger slutter, og forandringen gøres til ny rutine, ny politik og ny vane (Cheney et al., 

2011: 329-331). Denne fase blev, som beskrevet i Lewin afsnittet, lagt ud til skolerne selv. Nyt 

navn, ny identitet og ny kultur var op til skolerne selv at udvikle og implementere (bilag 1: 30). 
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Den sidste fase, dissemination, handler om udbredelsen af forandringen til omverdenen. Cheney 

et al. beskæftiger sig med organisationskommunikation, og derfor er sidste fase vigtig for 

organisationer, som vil pleje forholdet til eksterne interessenter eller offentligheden i form af 

pressemeddelelser eller børsmeddelelser (Cheney et al., 2011: 329-331). I denne situation blev 

forandringen også udbredt til offentligheden, hvilket skete via lokale medier (bilag 6: 1). 

Det sidste element i modellen er social-historical context. Dette element indrammer hele 

modellen og dens fire faser, da man hele tiden befinder sig i en specifik kontekst, lige meget hvad 

man laver. Konteksten kan have stor betydning for udfaldet af en forandring og en 

forandringsproces (Cheney et al., 2011: 329-330). Kommunens kontekst er kendt fra specialets 

første analyseafsnit, som viste de mange roller og opgaver som Kommunen skal påtage sig og løse. 

Desuden er Kommunen påvirket af et utal af interessenter, hvilket gør det umuligt for Kommunen 

at imødekomme alle krav, hvilket casen viser. 

Kommunens organisatoriske kontekst danner rammen om forandringsmodellens faser. Så da 

Kommunen involverede en del af de implicerede parter, stod den over for kravet om at spare, 

kravet om at højne fagligheden på skolerne, og kravet om ikke at lukke skolerne. Det 

udslagsgivende i beslutningen blev Kommunens organisatoriske kontekst, da de uforenelige krav 

blev afgjort ved at invitere til dialog, fordi loven siger det (Aalund og Schmidt-Hansen, 2005: 40), 

men alligevel ikke tilgodese høringssvarene, fordi flest mulige krav skulle imødekommes. 

Konteksten omgiver alle faserne i forandringsmodellen, og dermed er det Kommunens kontekst, 

dens bestemte organisatoriske træk og spilleregler som bliver den afgørende faktor i 

forandringsprocessens tilgang. 

Kommunens tilgang virkede på papiret lineær, men havde i udførelsen et cirkulært element i form 

af involveringen af de implicerede parter og høringen. Dialogen og cirkulariteten sluttede, da 

Kommunen ikke tilgodeså høringssvarene, og derfor har Kommunens tilgang været lineær, set fra 

interessenternes perspektiv. Om tilgangen til forandringsprocessen kan have konsekvenser i 

forhold til interessenterne, vil nedenstående afsnit se nærmere på. 
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5.3.3 Konsekvenser ved tilgangen 

Der er flere forskellige modeller at benytte sig af, når der står forandring på menuen. Oven over er 

blot to af de modeller som gør sig gældende inden for forandringer. De repræsenterer henholdsvis 

en lineær og cirkulær tilgang. Om man vælger den ene eller den anden tilgang, kan have 

konsekvenser i forhold til en forandringsproces. 

Fra interessenternes perspektiv kan konsekvensen ved den lineære tilgang være, at de føler 

afstand til Kommunen, fordi de ikke bliver hørt. Lewins lineære tilgang har ingen feedback, men 

blot involvering af de implicerede parter i starten af processen. Kommunen valgte selv hvilke 

interessenter der skulle involveres, og derfor var kun nogle få med til Kommunens møder, med 

mulighed for at blive hørt, og få svar på deres spørgsmål. De resterende interessenter oplevede 

ikke dialogen, hvilket kan være årsag til stor utilfredshed, da interessenterne ikke bliver mødt med 

en menneskelig stemme, som Kellehers artikel omtaler det (Kelleher, 2009: 172). 

Med den lineære tilgang kan interessenterne føle, at Kommunen styrer forandringen, og ikke tager 

andre med på råd. Kommunen bliver skurken i interessenternes øjne, når den styrer forandringen 

ved at bestemme hvem der skal involveres hvornår og hvordan, dette er set fra interessenternes 

perspektiv. Vender man perspektivet, så kan Kommunen bare være en lille brik i det store spil, 

som er nødt til at skære igennem. Men hvis dette ikke bliver kommunikeret ud til interessenterne, 

fatter de næppe sympati for Kommunen. 

Tager man afsæt i Lewins model, og ser sagen fra Kommunens perspektiv, er det svært for 

Kommunen at involvere alle interessenter, hvilket kan lede til ovennævnte konsekvens. Omvendt 

kan det have konsekvenser for Kommunen hvis den, som Lewin ønskede det, involverede alle 

parter. Det ville antageligvis forsinke hele processen, hvilket kunne få store konsekvenser for 

Kommunen med hensyn til overholdelsen af budgettet og forandringens tidsplan. 

Konsekvenserne ved brugen af Cheney et al. modellen er pudsigt nok de samme. På trods af 

feedbackelementet, som Kommunen benyttede sig af ved at sende forslaget i høring, valgte 

Kommunen ikke at benytte sig af de indkomne høringssvar. Selv om den cirkulære tilgang åbner 

for dialog og feedback, er det igen Kommunen som afgør hvordan det skal foregå, hvilket fik 

dialogen til at forstumme. Det kan få den konsekvens, at interessenterne bliver negative stemte 
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over for Kommunen, og mister tilliden til Kommunen (Kelleher, 2009). Konsekvensen er dermed 

den samme som ved den lineære tilgang. 

Konsekvensen for forandringsprocessen i forhold til tilgangen til forandringen virker ens når man 

ser det fra interessenternes perspektiv. For Kommunen åbner for dialog, men lukker den hurtigt 

igen, hvilket bevirker at interessenterne ikke bliver hørt. Selv om Kommunens tilgang til 

forandringen synes cirkulær på grund af høringsperioden, så er den i virkeligheden lineær, men 

italesat som cirkulær på grund af høringen. Dermed er der ikke umiddelbart forskel på, om 

Kommunen havde taget en ren lineær eller cirkulær tilgang, når ingen af modellerne følges fuldt 

ud. Den tydeligste forskel på Cheney et al. og Lewin bliver i denne sammenhæng elementet med 

social-historical context, som kan være forklaringen på, hvorfor Kommunen umiddelbart vælger en 

cirkulær tilgang, men alligevel tager den lineære vej. Hvis Kommunens kontekst er forklaringen på 

dette, spiller Kommunens organisatoriske træk og spilleregler en rolle i tilgangen til 

forandringsprocessen, hvad end den var tiltænkt som et lineært eller cirkulært perspektiv. 
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6. Diskussion 

Specialets analyser har koncentreret sig om tre faktorer, som kan være mulige årsager til 

utilfredsheden og de kritiske røster fra interessenterne, i forbindelse med Kommunens håndtering 

af forandringsprocessen. De tre faktorer er Guldborgsund Kommunes samfundsmæssige diskurs, 

med fokus på Kommunens organisatoriske træk, Kommunens forandringskommunikation samt 

Kommunens tilgang til forandringsprocessen. På baggrund af analyseresultaterne vil dette afsnit 

diskutere, hvad der har været årsag til interessenternes utilfredshed og kritiske røster. 

Spørgsmålet er, om alle tre faktorer er lige udslagsgivende, eller om en eller flere vægter højere. 

Hvis man finder frem til den faktor, som er mest udslagsgivende, så har man mulighed for at 

ændre den, så lignende situationer ikke udspiller sig fremover, hvilket er formålet med specialet. 

 

6.1 Tilgangen som årsag 

Specialets sidste analyseafsnit viste to tilgange til forandringsprocesser ved henholdsvis Lewin og 

Cheney et al.. Kommunens forandringsproces viste tegn på overensstemmelse med begge 

tilgange. Håndteringen af forandringsprocessen synede lineær på papiret, men cirkulær i 

udførelsen. Men da Kommunen ikke tilgodeså interessenternes høringssvar (bilag 3), stod det 

klart, at tilgangen var lineær, og der opstod derfor et skift i kommunikationsparadigmet. Specialet 

argumenterer for, at interessenterne i høringsperioden befandt sig i et interaktionsparadigme, 

hvor de fik lov til at fortolke Kommunes forandringsplaner og komme med deres feedback. På 

denne måde følte interessenterne, at de interagerede med Kommunen (Aggerholm et al., 2009: 

26-29). Men Kommunen traf beslutningen på baggrund af de informationer, som den havde sendt 

ud i form af Det Administrative Forslag og Høringsforslaget, og deltog dermed ikke i interaktionen. 

Kommunen befandt sig derfor i et transmissionsparadigme, (Aggerholm et al., 2009: 26-29). 

Paradigmeskiftet er årsag til interessenternes utilfredshed og kritik i forbindelse med håndteringen 

af forandringsprocessen. Interessenterne takkede ja til dialoginvitationen med deres høringssvar, 

men de oplevede blot en udveksling af informationer og synspunkter og ikke dialog. Dialogønsket 
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ses i flere af høringssvarene:19 ”Hvor kunne det dog være fantastisk hvis I politikere i Guldborgsund 

Kommune turde gå imod strømmen, vise andre kommuner hvordan man kunne gøre ved hjælp at 

demokrati, dialog og lytte til gode argumenter fra vælgerne.” (bilag 9, 14), ”Vi har forståelse for, at 

det kan være nødvendigt med skolelukninger og andet i denne tid, men processen omkring det 

forekommer os utroværdig og magtfordrejende” (bilag 9, 15) samt ”Som tilflytter og borger i 

Guldborgsund Kommune siden 1987 kan det UNDRE at borgerne ikke har mere at skulle have sagt i 

en så vigtig sag som skolestrukturen.” (bilag 9, 16). 

Interessenterne ønsker dialog, men dialogen udebliver på grund af paradigmeskiftet, hvilket 

betyder et skift fra tovejs- til envejskommunikation. Den udeblivende dialog er årsag til 

utilfredsheden og kritikken i forandringsprocessen. Belægget for dette findes i Kellehers arbejde, 

som er præsenteret i specialets indledning. Arbejdet viser betydningen af at møde interessenter 

med en menneskelig stemme, hvis man som organisation vil opnå tillid, engagement og tilfredshed 

fra interessenterne (Kelleher, 2009: 184). 

Kelleher er ikke den eneste som finder kommunikationen med interessenterne vigtig. Lewis et al. 

beskriver i flere artikler vigtigheden af kommunikationen mellem organisation og interessenter i 

forandringssituationer (Lewis et al., 2001 og 2003). Lewis et. al. mener blandt andet, at jo mere 

interessenterne ved om forandringen og organisationen jo bedre. Mere viden giver 

interessenterne bedre føling og fornemmelse med organisationen og forandringen, hvilket kan 

smitte af som positiv energi og engagement (Lewis et al., 2001: 11). Der er enighed om 

vigtigheden af kommunikation mellem organisation og interessenter fra Lewis et al. og Kellehers 

side, og da kommunikationen mellem Kommune og interessenterne kun er envejs, på grund af den 

lineære tilgang til forandringsprocessen, er dette årsag til utilfredsheden og kritikken. 

  

                                                 
19

 Alle høringssvar findes på Guldborgsund Kommunes hjemmeside under Børne- og Undervisningsudvalgets 

dagsordener og referater fra d. 15/11 2010. URL: http://guldborgsund.instant.cohaesio.net/B%C3%B8rne-

%20og%20Undervisningsudvalget/15-11010%20Referat%20af%20Dagsorden%20med%20beslutningsprotokol.aspx#3  
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6.2 Forandringskommunikationen som årsag 

Analyseresultaterne af Kommunens forandringskommunikation rummer flere elementer, som 

diskussionen vil se på som årsag til interessenternes utilfredshed og kritik. 

Et af elementerne er forholdet mellem afsender og modtager. Forholdet blev i analysen betegnet 

som asymmetrisk, blandt andet fordi Kommunen sidder inde med informationsmagten. 

Kommunen bestemmer også kommunikationsformen, som blev karakteriseret som asymmetrisk, 

på grund af manglende dialog. Både det asymmetriske forhold mellem afsender og modtager i 

forandringskommunikationen samt asymmetrien i kommunikationsformen er årsager til kritikken, 

hvis man følger undersøgelserne fra Kelleher og Lewis et al. (Kelleher, 2009 samt Lewis et al., 2001 

og 2003). 

Et andet element er det kommunikative formål. Analysen viser, at det kommunikative formål er at 

informere om skolestrukturændringen. På trods af dette formål er Høringsforslaget blottet for 

detaljer, udregninger, analyser og forklaringer på skolestrukturændringen (bilag 5). Forklaringen 

kan være, at Høringsforslaget blot lever op til juridiske krav, men interessenterne kan have andre 

krav i form af mere information. Mange af interessenterne stillede i deres høringssvar de 

spørgsmål til Kommunen, som de ikke fandt svar på i Høringsforslaget (bilag 5). Her kan blandt 

andet nævnes: udgifter til bustransport, sikker skolevej med cykelsti, udgifter til udvidelse af de 

bevarede skoler, tiltag i de lokalsamfund hvor skolen lukker og børnenes trivsel på de nye skoler 

(bilag 9: 7-13).20 Spørgsmålene kommer af manglende information, og er årsag til, at 

interessenterne reagerede kritisk og utilfredse med Kommunens håndtering af 

forandringsprocessen. 

Et tredje element i forandringskommunikationen er sværhedsgraden. Her er det især kancellistilen 

og høje lixtal som gør sig gældende. Kancellistilen gør teksten lang, tung og svær at læse (Jacobsen 

og Skyum-Nielsen, 2004: 124-125). Høje lixtal gør ikke kun teksten svær at læse, men også svær 

forstå, da høje lixtal findes i tekster som faglitteratur på akademisk niveau og lovtekster (Lixtal, 

2012). Ikke alle vil tillægge teksternes stil og lixtal større betydning, men med en stor gruppe 

interessenter som Kommunen har i denne case, kan man ikke forvente, at alle vil kunne læse og 

                                                 
20

 Alle høringssvar findes på Guldborgsund Kommunes hjemmeside under Børne- og Undervisningsudvalgets 

dagsordener og referater fra d. 15/11 2010. URL: http://guldborgsund.instant.cohaesio.net/B%C3%B8rne-

%20og%20Undervisningsudvalget/15-11010%20Referat%20af%20Dagsorden%20med%20beslutningsprotokol.aspx#3  
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forstå en tekst med stil og lixtal som en lovtekst og akademisk tekst. Med den svære og tunge stil 

rammer man ikke den brede interessentgruppe,21 og derfor er forandringskommunikationen som 

Kommunen forfattede i forbindelse med håndteringen af forandringsprocessen en årsag til 

interessenternes kritik, da uklar og svær kommunikation ikke førte noget godt med sig. 

Udover teksternes tunge og svære stil, er de retoriske strategier og tvetydige vendinger også årsag 

til kritik. De tvetydige vendinger fra forandringskommunikationen kan ses som en bevidst retorisk 

strategi, som hjælper Kommunen med henholdsvis at reducere sagens kedelige begivenheder og 

fralægge sig ansvaret for sagen (Benoit, 2008: 28). Man kan ikke fortænke Kommunen i at ville 

formildne omstændighederne, eller undgå en del af det store ansvar i sagen. Men set fra 

interessenternes perspektiv, så gavner det ikke håndteringen af forandringsprocessen, når 

Kommunen benytter tvetydige vendinger og retoriske strategier til unddragelse af ansvaret og 

reducering af begivenheden, hvad enten det er bevidst eller ej: ”(…) vi er overordentligt 

bekymrede for konsekvenserne af den nye struktur i praksis, hvor det altovervejende element er 

besparelser, hvilket vi mener, er i modstrid med visioner og målsætning. (…) Vi har svært ved at se, 

hvordan længere transporttid, mindre fritidsliv, flere elever pr. professionel er lig med et 

kvalitetsløft. Snarere det modsatte.” (bilag 9: 18) og ”(…) Derfor er det også meget bedrøveligt, 

hvad Guldborgsund Kommune er ved at gøre ved Idestrup.” (bilag 9: 13). De første citater omtaler 

problemet med kvalitetssikringen i en sparerunde, mens det sidste placerer hele ansvaret på 

Guldborgsund Kommune. Dermed er strategien med italesættelsen af skolestrukturændringen 

som kvalitetssikring, unddragelsen af ansvaret og reduceringen af begivenhedens karakter ikke 

lykkedes. Tværtimod skaber det utilfredshed hos interessenterne, som reagerer kritisk over for 

Kommunen og dens håndtering af forandringsprocessen. 

Ovenstående er alt sammen årsager til utilfredshed og kritik fra interessenterne. Men hvad er den 

største årsag, Kommunens tilgang til forandringsprocessen eller forandringskommunikationen? De 

interessenter som ikke har fået tilstrækkelige informationer ud af Høringsforslaget, vil se 

manglende informationer og dermed forandringskommunikationen som årsag. Dem som har læst 

Det Administrative Forslag har fået alle Kommunens informationer, men på grund af dokumentets 

høje lixtal, svære stil og tvetydige vendinger har de i høringssvarene haft indvendinger i forhold til 
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kommunikationen, og/eller ikke forstået den korrekt. Men fælles for disse interessenter er, at de 

alle kan mærke dialogen forstumme, og derfor argumenterer specialet for, at den lineære tilgang 

til forandringsprocessen står som den stærkeste årsag. 

Men hvorfor vælger Kommunen at italesætte en lineær tilgang til forandringsprocessen som 

cirkulær? Hvorfor vælger den høje lixtal, tvetydige vendinger og manglende information i 

Høringsforslaget? Man kan fristes til at sige, at Kommunen ikke har interessenterne i fokus i 

forandringsprocessen, men hvad er så fokus? 

 

6.3 Kommunens organisatoriske træk som årsag 

Specialet har set på Kommunens samfundsmæssige diskurs, hvor Kommunens spilleregler og 

organisatoriske træk var i fokus. Sammenholdt med de andre undersøgte faktorer og elementer, 

er de organisatoriske træk styrende i casen. Belægget for denne påstand er, at alt hvad 

Kommunen har gjort i processen, bunder i dens organisatoriske træk og spilleregler med den 

hierarkiske organisationsopbygning og bureaukratiske arbejdsgang. Denne påstand vil blive 

diskuteret i de nedenstående afsnit. 

Kommunen planlægger en lineær tilgang til håndteringen af forandringsprocessen, hvilket Tids- og 

procesplanen er bevis på. Planen viser nøje forandringens gang med mødested, mødedeltagere, 

mødebegivenhed og dato for beslutninger (bilag 6). Da Kommunens håndtering af 

forandringsprocessen alligevel får en snært af cirkularitet, skyldes det, at Kommunen som 

organisation er underlagt loven om at sende forslag i offentlig høring (Aalund og Schmidt-Hansen, 

2005: 40). Da loven spiller ind, sker der et skift i kommunikationsformen fordi interessenterne 

indbydes til dialog. Men efter endt høring har Kommunen opfyldt lovens krav, og kan uden videre 

se bort fra høringssvarene. Kommunens bureaukratiske træk er dermed årsag til, at 

kommunikationsformen, set fra interessenternes perspektiv, skifter, og de bureaukratiske træk 

bliver dermed årsag til interessenternes utilfredshed og kritik i forbindelse med håndteringen af 

forandringsprocessen. Med dette for øje, virker Kommunens fokus administrativt, da Kommunen 

opfylder administrative krav med høringen, men ikke interessenternes krav om dialog. 

Tilgangen er ikke den eneste faktor fra specialets analyser, som kan tilbagevises til Kommunens 

organisatoriske træk. Analysen af Kommunens forandringskommunikation viste, at 
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forandringskommunikationen var forfattet inden for Kommunes fire vægge, og dermed dannede 

Kommunens kulturelle kontekst22 rammen om forandringskommunikationen. Dette betød også, at 

forandringskommunikationen var stærkt præget af Kommunens organisatoriske træk. 

Kommunens kultur med de særlige spilleregler og organisatoriske træk, som Morgan og Webers 

teorier påviste, bliver derfor afgørende for udformningen af forandringskommunikationen, da de 

er en del af Kommunens kultur. Med andre ord så er det Kommunens bureaukratiske og 

hierarkiske træk som skaber dens kultur, og Kommunens kultur er derfor skabt af Kommunen selv. 

Det er vigtigt at pointere, at forståelsen af kultur kan være mange, men dette speciales 

kulturforståelse tager afsæt i, at kultur er noget vi/organisationer selv skaber (Schein, 1994: 16-

20). Kommunens ansatte er også med til at skabe kulturen med deres måde at arbejde på og 

træffe beslutninger på. På baggrund af specialets kulturforståelse, kan man argumentere for, at de 

ansatte også er med til at forstærke kulturen med deres bureaukratiske handlinger, beslutninger 

og forfattede dokumenter. 

Ovenstående skal forstås ved, at Kommunen er bureaukratisk, og derfor har fastlagte rutiner og 

procedurer i forbindelse med dens arbejdsmetoder, som første analysedel viste. Der er dermed 

nogle helt grundlæggende antagelser som definerer hvordan man agerer i Kommunen (Schein, 

1994: 30). Disse grundlæggende bureaukratiske antagelser kommer til udtryk i forbindelse med 

Kommunens beslutninger og forandringskommunikation, som analyserne har vist. Antagelserne er 

fælles inden for Kommunens fire vægge, hvilket er styrken i en kultur, og også gensidigt 

forstærkende, som Schein beskriver det (Schein, 1994: 32). Kommunen og dens ansatte har fælles 

antagelser, med andre ord fælles organisationskultur, hvilket kommer til udtryk i Kommunens 

arbejde i form af beslutninger og dokumenter. Den gentagne fastholdelse af de fælles antagelser 

fungerer som en cirkulær proces, og forstærker dermed hele tiden Kommunens 

organisationskultur. Groft sagt, er Kommunen og dens ansatte selv skyld i årsagen til 

utilfredsheden og kritikken på grund af Kommunens kultur. 

Forandringskommunikationen i forbindelse med skolestrukturændringen er skabt på baggrund af 

Kommunens kultur. Kommunens valg i forhold til forandringskommunikationen skal derfor ses 
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som en naturlig konsekvens af dens organisatoriske kultur, og ikke som bevidste valg i forhold til 

håndteringen af forandringsprocessen. Naturligvis skal det nævnes, at Kommunen kan have tænkt 

meget bevidst over alle valg, men ikke desto mindre viser analyserne, at de organisatoriske træk 

kommer til udtryk i både tilgangen til forandringsprocessen og forandringskommunikationen. 

Derfor er de organisatoriske træk og dermed kulturen styrende for de forskellige faktorer i 

håndteringen af forandringsprocessen. På den måde bliver Kommunens fokusområde også mere 

administrativt end interessentfokuseret, da love og regler kommer før interessentdialog. 

Tilgangen til håndteringen af forandringsprocessen, paradigmeskiftet, de manglende 

informationer i høringsforslaget, høje lixtal, tvetydige vendinger, afsender- modtagerforholdet og 

det asymmetriske kommunikationsforhold er alle faktorer som direkte er årsag til kritikken og 

utilfredsheden fra interessenterne. Men den indirekte årsag er de bagvedliggende organisatoriske 

træk, som tegner Kommunen som organisation. Disse træk bliver styrende for håndteringen af 

forandringsprocessen, og dermed er trækkene årsag til kritikken og utilfredsheden fra 

interessenterne. Når de organisatoriske træk kun beskrives som indirekte årsag, så skyldes det, at 

de ovennævnte faktorer er mere synlige. Men graver man dybere i casen, argumenterer specialet 

for, at Kommunens organisatoriske træk er den styrende faktor, og dermed også årsagsfaktoren. 

De to faktorer med Kommunens forandringskommunikation og dens tilgang til håndteringen af 

forandringsprocessen er årsager til utilfredsheden fra interessenterne i casen. Men når de to 

faktorer i diskussionen overskygges af Kommunens organisatoriske træk, skyldes det perspektivet i 

casen og specialet. For når Kommunens organisatoriske træk er den styrende faktor for 

håndteringen af forandringsprocessen og dermed årsag til kritikken og utilfredsheden, skyldes det 

perspektivet som deler Kommunen og interessenterne i to grupper, og undlader at se Kommunen 

som en interessent i det store billede. Som nævnt i metodeafsnittet ser specialet Kommunen som 

afsender af forandringen, og dermed står Kommunen som en samlet enhed mod de andre 

implicerede parter. Grunden til dette perspektiv er empirien, som skelner mellem dokumenter 

produceret og afsendt af Kommunen, og høringssvarene som er produceret og afsendt af 

interessenterne. 

Resultaterne fra analysen af forandringskommunikationen, viste, at sproget i 

forandringskommunikationen matchede andre af Kommunens tekster (Beskæftigelsesplan, 2012, 

Graffitipolitik, 2012, bilag 1 og bilag 5). Derfor kan Kommunens organisatoriske træk også her 
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være forklaring på, hvorfor Kommunen ikke italesatte sig selv bedre. Teksternes match viser, at 

Kommunen igen handlede på baggrund af dens organisatoriske og rutinemæssige træk, hvilket er 

endnu et argument for perspektivet i casen. 

En overvejelse er at tage Kommunen med som interessent i hele forandringen, og dermed ikke 

skelne mellem Kommune og interessenter. Men dette er fravalgt, da Kommunens egne 

dokumenter distancerer Kommunen fra interessentgruppen. Interessenterne kan på grund af 

dette perspektiv rette deres kritik og utilfredshed mod Kommunen, og dette er i sig selv en årsag 

til kritikken og utilfredsheden. Havde Kommunen italesat sig selv som interessent, så kunne 

kritikken og utilfredsheden fra interessenterne ikke retfærdigvis rettes mod Kommunen. 

Med det anlagte perspektiv og Kommunens organisatoriske træk som den styrende faktor for hele 

dens forandringsproces, er Kommunens fokus rettet mod administrative regler, og ikke mod 

interessenterne. De skrevne regler og organisatoriske træk bliver derfor imødekommet på 

bekostning af interessenterne, hvilket skaber utilfredsheden og kritikken fra interessenterne i 

forandringsprocessen. 
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7. Konklusion 

Formålet med dette speciale har været at finde frem til, hvad det var ved Guldborgsund 

Kommunes håndtering af forandringsprocessen, i forbindelse med ændringen af skolestrukturen, 

som førte til den store utilfredshed og de kritiske røster fra dens interessenter. Det relevante i 

dette problem er at finde og undgå årsagen i fremtidige situationer. Hvad end fremtidige 

situationer kan blive, så er det svært at forestille sig, at Kommunen eller andre kommuner ikke 

skal finde besparelser fremover. 

Med afsæt i den udvalgte teori og empiri, har specialets analyser fokuseret på tre hovedfaktorer, 

som mulig årsag til kritikken. Faktorerne var Kommunens samfundsmæssige diskurs, Kommunens 

forandringskommunikation samt Kommunens tilgang til forandringsprocessen. 

Analysen af Kommunens tilgang til forandringsprocessen viste, at Kommunen både benyttede 

elementer fra en lineær og en cirkulær tilgang. Det cirkulære element kom til udtryk via høringen, 

som inviterede interessenterne til dialog. Men da Kommunen ikke tilgodeså høringssvarene, men 

traf den afgørende beslutning på egen hånd, var dialogen dermed sat ud af funktion, og den 

lineære tilgang tog over. Da Kommune tog en lineær tilgang, skete der et skift i 

kommunikationsformen fra tovejs til envejs, og dette viste sig som årsag til utilfredsheden og 

kritikken fra interessenterne. 

Analysen af Kommunens forandringskommunikation viste flere årsager til interessenternes 

utilfredshed og kritik. Først og fremmest var det asymmetriske forhold mellem afsender og 

modtager udslagsgivende. Misforholdet gjorde også kommunikationsformen asymmetrisk, da 

Kommunen som afsender sad inde med informationerne, og selv valgte hvornår interessenterne 

skulle vide besked. 

Det kommunikative formål var også et udslagsgivende element. Formålet var at informere 

interessenterne om forandringen i forbindelse med skolestrukturændringen. Men på trods af 

dette formål, var Høringsforslaget blottet for information, hvilket betød, at interessenterne skulle 

læse hele Det Administrative Forslag, hvis de ville have alle informationer om forandringen. 

Interessenternes høringssvar viste, at mange kun havde læst Høringsforslaget og dermed 

manglede informationer, hvilket var årsag til utilfredshed og kritik med Kommunens håndtering af 

forandringsprocessen. 
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Andre udslagsgivende elementer fra forandringskommunikationen var mere tekstuelle elementer 

som retoriske strategier og tvetydige vendinger. Disse elementer var også årsag til kritik i 

interessenternes høringssvar, og specialet ser derfor Kommunens forandringskommunikation 

generelt, som årsag til interessenternes utilfredshed og kritik af forandringsprocessen. 

Hvor specialets analyser har fokuseret på hver deres faktorer, har diskussion set på alle tre 

faktorer for at finde den/de mest udslagsgivende i forhold til utilfredsheden og kritikken. På 

baggrund af analyserne og diskussionen kan specialet konkludere, at Kommunens organisatoriske 

træk og spilleregler, som blev analyseret i afsnittet om Kommunens samfundsmæssige diskurs, er 

den altoverskyggende årsag til utilfredsheden og kritikken. 

Alle elementerne fra Kommunens tilgang til forandringsprocessen og fra 

forandringskommunikationen blev i diskussionen tilbagevist til Kommunens bureaukratiske, 

rutineprægede og maskinelle træk. Konklusionen er dermed, at Kommunens organisatoriske træk 

har været den bagvedliggende faktor i håndteringen af forandringsprocessen, og dermed styrende 

for Kommunens håndtering af forandringsprocessen. På denne måde bliver Kommunens 

organisatoriske træk den afgørende årsag til interessenternes utilfredshed og kritik. Kommunens 

organisatoriske træk er også grunden til, at Kommunens fokus i forandringsprocessen har været et 

administrativt fokus og ikke et interessentfokus. 

Specialets konklusion er en fortolkning af resultaterne fra analyserne og diskussionen. Når man 

tolker sig til en konklusion, er det vigtigt at være kritisk over for resultaterne. Med andre ord er 

resultaterne gyldige i forhold til problemformuleringen, og kan man stole på dem? 

Helt overordnet er der nogle forbehold at tage i forhold til konklusionen. Perspektivet i specialet 

har Kommunen på den ene side og interessenterne på den anden. Havde man anlagt perspektivet 

med, at Kommunen var en del af interessenterne, og dermed blot en lille brik i det store spil, 

havde konklusionen givet vis været en anden. Det samme gælder de udvalgte analyserede 

faktorer. De repræsenterer blot en håndfuld faktorer, som potentielt kunne være årsag til 

interessenternes utilfredshed og kritik. Konklusionen er derfor udelukkende baseret på det valgte 

perspektiv og de udvalgte faktorer, og vil ikke med garanti have haft samme udfald med et andet 

perspektiv eller andre faktorer i fokus. 
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På trods af forbehold har den indsamlede empiri samt de udvalgte teorier sikret, at resultaterne er 

gyldige og relevante i forhold til problemformuleringen. Med andre ord så har specialet undersøgt 

den tiltænkte problemstilling ved hjælp af den indsamlede empiri og den udvalgte teori, hvilket 

gør resultaterne valide. 

Resultaterne er også pålidelige, da empirien er forfattet af de implicerede parter i specialets case, 

henholdsvis Kommunen og interessenterne, og ikke af parter uden for casen. Dermed er det de 

implicerede parters konkrete udsagn, som danner rammen for resultaterne. For det andet har 

specialets undersøgelsesdesign fokuseret på analyse og diskussion af den valide empiri og teori, og 

tolkningen i konklusionen er dermed foretaget på et solidt fundament af analyseresultater. Et 

stykke af den virkelige verden er dermed blevet sammenholdt med et stykke af teorien, og har via 

denne vekselvirkning mellem empiri og teori dannet grundlaget for dette speciale og dets 

konklusion. 

  



65 

 

8. Perspektivering 

Specialet ville finde årsagen til interessenternes utilfredshed og kritik af Kommunens håndtering af 

forandringsprocessen. Den altoverskyggende årsag var Kommunens organisatoriske træk, som 

viste sig at være den bagvedliggende faktor i hele forandringsprocessen. 

For at undgå lignende situationer er der flere elementer som Kommunen kan tage fat på i 

fremtiden. For det første vil lavere lixtal, flere informationer og mere fremkommeligt sprog, gøre 

en væsentlig forskel i kommunikationen. Det samme gælder involveringen af interessenterne, 

hvor Kommunen med fordel kan forsøge at involvere flere i processerne omkring fremtidige 

forslag. Dette er især vigtigt, da specialet har påvist, at involvering af interessenter har positiv 

indvirkning på interessenternes villighed i forandringsprocesser. 

Men den altoverskyggende årsag var Kommunens organisatoriske træk, som er en del af 

Kommunens organisationskultur. Da specialet ikke havde til formål at lave en kulturanalyse af 

Kommunens organisationskultur, vil dette være et spændende emne at se på fremover, med 

henblik på at belyse nogle af de relevante elementer, som har betydning for problemstillingen 

mellem Kommunen og interessenterne. 

I forbindelse med Kommunens organisatoriske træk og organisationskultur er der to væsentlige 

punkter at overveje fremover. Det første punkt er Kommunens perspektiv i fremtidige sager. Det 

ville være gavnligt, hvis Kommunen fremover ville forsøge at indtage interessentrollen sammen 

med de øvrige interessenter for at gå i samspil med interessenterne, og vise dem, at Kommunen 

nogle gange også er en interessent i det store spil. Et nyt perspektiv vil også skifte Kommunens 

fokus fra det administrative til interessenterne. 

Et andet punkt at overveje i Kommunens tilfælde er at komme af med den selvforstærkende 

kultur, og opbygge en ny kultur som anlægger ovenstående perspektiv, og som lever op til 

interessenternes krav såvel som lovgivningens. Det vil først og fremmest kræve en 

kulturnedbrydelse af den gamle kultur, hvor Kommunen skal indse, at dens nuværende situation 

også fremover vil bringe store omkostninger med hensyn til forholdet til interessenterne. Derefter 

kan en ny og cirkulærproces starte, hvor Kommunen kan finde et nyt og bedre ståsted for 

fremtiden. 
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Hvis Kommunen ikke gør noget anderledes i fremtidige sager, kan man forestille sig, at 

konsekvenserne vil være vidtrækkende. For hvor er interessenternes tillid til Kommunen næste 

gang der er forandringer på vej? 
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Indledning 
Børne og undervisningsudvalget har fået pålagt en besparelse på i alt 38,3 mio. kr. i perioden 2010 – 
2012. Det er en klar forventning, at folkeskoleområdet bidrager med en væsentlig del heraf.  

Med en fastholdelse af nuværende skolestruktur, vil det være særdeles vanskeligt at skabe et økonomisk 
råderum i en sådan størrelsesorden, uden at det vil få uoverskuelige konsekvenser for den fremtidige 
drift. Derfor er det alene ud fra en økonomisk betragtning afgørende, at der træffes beslutning om et 
mere økonomisk rationelt drevet skolevæsen. Muligheden for en rationel drift er endvidere hårdt presset 
af en elevnedgang på 5 % de sidste 3 skoleår og en prognose der spår en yderligere elevnedgang på 10 
% de næste 10 år. 

I forhold til kvalitetssikring af skolevæsenet, herunder både faglighed og øvrige aspekter såsom trivsel, 
nærhed, skolen som kraftcenter mv. bør der opsættes en række målbare sigtepunkter for kvalitet, som 
skolevæsenet skal forfølge i de kommende år og det er summen af disse to aspekter – det økonomiske 
og det kvalitative – der forsøges afvejet i nedenstående forslag til en fremtidig kvalitetssikring af 
skolevæsenet i Guldborgsund Kommune frem mod år 2020. 

Der vil også fremover være skoler af forskellig størrelse i Guldborgsund Kommune, men det er et mål at 
skabe skoler, der giver de mest optimale fysiske rammer og lærings- og udviklingsmiljøer indenfor de 
ressourcer byrådet stiller til rådighed for skoleområdet. Det skal understreges, at opfattelsen er, at de 
små skoler i Guldborgsund Kommune er gode, veldrevne og udviklingsorienterede, men at vilkårene er 
svære og omkostningerne uhensigtsmæssigt store, hvilket betyder der bliver færre midler til de øvrige 
skoler. 
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Der er i oplægget taget hensyn til både fremtidig drift og anlægsbehov, hvorfor der bl.a. peges på 
nedlæggelse af skolebygninger, der har gennemgået massive anlægsforbedringer. 

Oplægget handler således om en kvalitetssikring af skolevæsenet for alle kommunens børn. 

Skolestrukturdebatter omfatter også et lokalsamfundsmæssigt perspektiv. Når dette perspektiv inddrages 
er det vigtigt at erkende, at det ikke er den undervisningsmæssige kvalitet, der argumenteres med, men 
lokalpolitiske interesser som: At have et samlingssted, at tiltrække nye beboere, fortsat at have liv i en 
landsby, at sikre børnene kammeratskaber i lokalmiljøet mv. Der er således ikke noget 
forskningsmæssigt belæg for at argumentere med, at små skoler klarer sig godt eller bedre i forhold til 
større skoler rent fagligt. 

Samtidig viser en større undersøgelse1

                                                
1”Skoler i Landdistrikter” Teknologisk Institut for Velfærdsministeriet feb. 2008  

 af skolers betydning for nærmiljøet, at skolelukninger ikke er 
årsag til lokalområdets tilbagegang. Når den lille lokale skole lukker, er det snarere resultat af en 
forudgående tilbagegang.  

Denne rapport beskriver et samlet forslag til en ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune.  

Forslaget er fremlagt som to modeller: Model A; hvor hele det økonomiske rationale indgår som Børne- 
og Undervisningsudvalgets forslag til besparelser og Model B; hvor der fortsat henlægges et markant 
økonomisk rationale til besparelser, men hvor skolerne får tilbageført en del af det indhentede rationale 
til kvalitetsforbedring i form af en ekstra lektion om ugen til samtlige klasser i den nye struktur 
kombineret med en udviklingspulje som Børne- og Undervisningsudvalget kan disponere over.  

Rapporten indledes med en generel præsentation af den nye skolestruktur og herefter præsenteres de 
nye skoler i forhold til en lang række parametre. Rapporten afsluttes med en økonomisk tilgang til de to 
modeller og et afsnit, der beskriver de udfordringer implementeringen af den nye skolestruktur rummer. 

 
April 2010 
 
Alma Larsen 
 
Direktør for Opvækst og Velfærd 
Guldborgsund Kommune 
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Metode 

Skoleprognose 
Som redskab til at udforme en ny skolestruktur er der udarbejdet en skoleprognose, som udgør et 
kvalificeret bud på elevtalsudviklingen 10 år frem. 

Hovedtallene i prognosen er udarbejdet med KommuneData’s (KMD) skoleprognose program. 
Programmet baserer sig på KMD’s befolkningsprognose samt på historiske data vedrørende frit skolevalg, 
overgang til privatskoler, efterskoler og indskrivninger på Guldborgsunds Kommunes skoler. 
Efterfølgende er prognosen valideret ved sammenligninger med tal fra Danmarks statistik og faktiske tal 
for indskrevne elever til skoleåret 2010/2011. 

Der skal tages følgende forbehold: De første år i prognosen er mest valide, da de baseres på kendte 
fødselstal. Befolkningsprognosens historiske tal om flyttemønstre, tilflytning m.v. baserer sig på 
udviklingen i nye boliger, fra før den økonomiske krise satte ind. Endvidere kan det frie skolevalg, der 
historisk er mellem skolerne ophæves ved sammenlægning af to skoledistrikter, men ændringer kan også 
medføre nye mønstre som prognosen ikke kan tage højde for.  

Økonomi 
De tal der benyttes til sammenligning mellem den nuværende struktur i skoleåret 2010/2011 og 
2011/2012, samt den nye struktur i 2011/2012, er udregnet med den gældende ressourcemodel, og er 
baseret på klasse, elevtal og lærere i den almindelige undervisning.  

Specialundervisning 
I de sammenligninger og analyser der benyttes i denne rapport, refereres til elever, klasser og ansatte i 
den almindelige undervisning, da økonomien omkring specialundervisningen ikke forventes at ændre sig 
væsentligt. Den specialpædagogiske bistand indgår derfor kun i vurderingen af lokalebehov. 

Navne på skolerne i forslag til ny skolestruktur 
De navne som bruges om skolerne i præsentationen af den nye skolestruktur er foreløbige og refererer 
udelukkende til skolens geografiske placering.  

Det forslås, at personalet på de nye skoler efterfølgende i samarbejde med skolebestyrelse, forældre og 
elever navngiver de nye skoler.
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Vision og målsætning for en ny skolestruktur 

Udover at en ny skolestruktur skal skaffe et økonomisk råderum og være proaktiv i forhold til det 
faldende elevtal, er der opsat følgende vision og målsætninger for en ny skolestruktur. 

Vision 
Kvalitetssikringen af folkeskolerne i Guldborgsund Kommune tager udgangspunkt i en skolestruktur der 
kan opfylde følgende vision: 

• Trivsel - skolerne i Guldborgsund Kommune skal udgøre stabile, trygge lærings- og udviklingsmiljøer 
der inkluderer alle kommunens børn 

• Faglighed – den enkelte elev i Guldborgsund Kommune skoler, skal have et stadig større udbytte af 
undervisningen 

• Økonomi - skolerne i Guldborgsund Kommune skal udgøre selvstændige stabile økonomiske enheder 
med et fornuftigt råderum til forsat udvikling 

• Personale - skolerne i Guldborgsund Kommune skal udgøre faglige miljøer der dels kan udvikle, 
fastholde og tiltrække et engageret og velkvalificeret personale 

• Lokaler - skolerne i Guldborgsund Kommune skal have til huse i tidssvarende lokaler der er fleksible 
og understøtter en inkluderende undervisning 

• IT – Skolerne i Guldborgsund skal have tidssvarende it-løsninger der understøtter en fleksibel og 
inkluderende undervisning 

 
En skolestruktur der på sigt kan opfylde disse visioner bygger som udgangspunkt på bæredygtige skoler, 
det vil sige skoler der på alle visionens områder har råderum til forsat udvikling. 

Målsætning 
Visionen udmøntes i følgende målsætning for kvalitetssikring af folkeskolerne i Guldborgsund Kommune. 
Med den her præsenterede nye skolestruktur forventes målsætningen opfyldt inden for 5 år.  

• Trivsel – målinger på mobning og antal af ekskluderede elever følger en positiv udvikling.  
• Faglighed – Karaktergennemsnittet for Guldborgsund Kommune ligger over landsgennemsnittet i 

alle fag. 
• Økonomi – Den del af økonomien, der har direkte sammenhæng med elevernes undervisning og 

personalets faglige udvikling, skal øges, målt pr. elev/medarbejder.  
• Personale – Antallet af kvalificerede ansøgere skal følge en positiv udvikling og der skal ske en 

øgning af graden af efter – og videre uddannelse.  
• Lokaler – skolerne skal have flere grupperum, og fleksible områder. 
• IT – Skolerne skal have fleksible IT- løsninger, der som minimum indbefatter trådløs opkobling, hvor 

eleverne kan benytte egne computere.  Endvidere skal der være individuelle IT- 
arbejdspladser/bærbare computere til ansattes forberedelse og efterbehandling af undervisningen. 
   

Det er for at støtte denne målsætning, at der i model B foreslås tilbageført midler til kvalitetssikring af 
skolevæsenet, svarende til 1 ekstra lektion pr. klasse til disponering for skolebestyrelse og ledelse, samt 
etablering af en pulje på 1,8 mio. kroner placeret hos Børne- og Undervisningsudvalget, til ansøgning fra 
skolerne i forhold til Skolepolitikken. 

Evaluering og handleplan 
Målsætningen evalueres på alle områder via den årlige kvalitetsrapport og indgår i den løbende dialog 
mellem Børne- og undervisningsudvalget, undervisningsafdelingen og skolernes bestyrelse og ledelse. 
Udviklingsinitiativer til opfyldelse af målsætningen for den nye skolestruktur, prioriteres og beskrives i 
den årlige handleplan der udarbejdes med baggrund i kvalitetsrapporten.
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Den ny skolestrukturs udformning 

De to overordnede parametre for udformning af den nye skolestruktur er som nævnt økonomiske 
besparelser og en markant nedgang i antal af elever. For at sikre kvalitet i udformning af den nye 
skolestruktur har følgende elementer endvidere været inddraget: 

• Kvalitetssikring af skolerne 

• Kortest mulig skolevej for flest mulige elever 

• De nuværende bygninger benyttes i videst muligt omfang for at begrænse nødvendige 
anlægsudgifter 

Kvalitetssikring af skolerne  

I forhold til kvalitetssikring af skolerne, er der opstillet følgende parametre for en bæredygtig skole, der 
skal sikre det økonomiske og det faglige råderum: 

• Den bæredygtige skole har minimum to spor fra 0. til 9. klasse, dvs. minimum 20 klasser. Dette giver 
en skole med mere end 30 lærere samt en ledelse bestående af minimum skoleleder, viceskoleleder, 
SFO-leder, samt evt. afdelingsledere. Det vil både give større mulighed for et professionelt miljø og 
et økonomisk råderum til udvikling af skolen. 
 

• Den bæredygtige skole har en klassekvotient på 21 +/- 1, hvilket giver en samlet antal elever på 
mellem 400 og 440. Det vil give bedre mulighed for fleksibel holddannelse efter f.eks. elevernes 
interesse, forudsætninger, læringsstil, udviklingstrin og kammeratskabsgrupper. 
 

• Den bæredygtige skole er afdelingsopdelt såvel fysisk som organisatorisk, det kan f.eks. være; SFO, 
indskoling, mellemtrin og udskoling. Dette sikrer et mere overskueligt og trygt miljø, så det bedste 
fra de små skoler dermed indarbejdes i den større skole. 
 

• Lærerne på den bæredygtige skole arbejder i teams, for at sikre en større faglighed gennem 
samarbejde og vidensdeling. Teamene kan f.eks. være; afdelingsteam, hvilket betyder at lærerne 
kun har timer i afdelingen, årgangsteam, f.eks. 5. klasses lærere udgør et team eller fagteam, f.eks. 
alle dansklærere i afdelingen 

 
Et større antal lærere på hver skole og i hver afdeling øger muligheden for at arbejde med flere 
forskellige team til gavn for den faglige udvikling. 

Det er vigtigt at påpege at skolens bæredygtighed kræver at ledelse, skolebestyrelse og personale 
bevidste arbejder på at sætte de potentialer i spil som ovenstående rammesætning giver. 
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Placering af skolerne i en ny skolestruktur  
 

Hvor den nuværende skolestruktur har 19 skoler/distrikter består den ny skolestruktur af 11 
folkeskoler/distrikter på 13 adresser. 

 

 

 Den nuværende skolestruktur Den nye skolestruktur 
Område vest 
 

• Nysted skole 
• Brydebjerg skole 
• Sakskøbing skole 
• Ellekilde skole 
• Toreby skole 
• Sundskolen 

 
 

• Skolen i Nysted 
• Skolen i Sakskøbing med to afdelinger2

• Skolen i Sundby 
 

 

Område nord 
 

• Guldborgland skole  
• Nordby skole 
• Eskilstrup skole 
• Nørre Alslev skole 
• Nørre Vedby skole 
• Stubbekøbing skole 
• Møllebakkeskolen 

 

• Skolen i Nordbyen 
• Skolen i Eskilstrup 
• Skolen i Nørre Alslev 
• Skolen i Stubbekøbing 

 

Område Syd 
 

• Ejegodskolen 
• Nørre skole 
• Østre skole 
• Lindeskovskolen 
• Krogløvskolen 
• Svaneskolen 

• Skolen på Nørrebro med to afdelinger  
• Skolen på Østerbro  
• Skolen ved Lindeskov 
• Skolen i Væggerløse 

 

 

                                                
2 Guldborgland skole indgår i Skolen i Sakskøbing. 
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Skoledistrikter i den nye skolestruktur  
Skoledistrikterne i den nye skolestruktur fremgår af kort 1. En nærmere beskrivelse af distrikterne findes 
i beskrivelserne af de nye skoler. 
 

 
Kort 1 Skoledistrikter i den nye skolestruktur 
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Antal af elever 
I næste skoleår 2010/2011 er der i alt 5809 elever og dette tal falder ifølge prognosen til 5690 i skoleåret 
2011/2012. 

I den nuværende skolestruktur er der i skoleåret 2010/2011 i alt 5 skoler med mere end 400 elever. 
Dette tal falder i skoleåret 2011/2012 til 3 skoler. I det nye forslag vil 9 af de 11 skoler have mere end 
400 elever i skoleåret 2011/2012. 

Som det ses af figur 1, viser prognosen på elevtallet over de næste 10 år et fald på i alt 537 elever. 
Dette vil sætte skolernes bæredygtighed under pres både i den nuværende og i den nye skolestruktur. 
Men i den nye skolestruktur, med større skoler, er der et væsentlig større råderum. 

 
Figur 1 Prognose på antal af elever i Guldborgsund Kommune 2011 til 2020.  
Elevtallet for 2010, med rødt, er de faktiske tal for skoleåret 2010/2011 pr. 5. marts 2010. Grøn er prognose på antal 
elever i skoleåret 2011/2012 med den nuværende skolestruktur. 

Antal klasser 
Der vil ifølge prognosen i skoleåret 2011/2012 være 294 klasser i den nuværende struktur, mens der i 
den nye struktur er 264 klasser, en forskel på i alt 30 klasser. 

Prognosen i figur 2 viser en reduktion på 55 klasser i alt over de næste 10 år ved en ny skolestruktur. 
 

 
Figur 2 Prognose for antal af klasser i den nye skolestruktur. Rød er faktiske antal klasser for skoleåret 2010/2011. 
Grøn er prognose på antal af klasser i skoleåret 2011/2012 med den nuværende skolestruktur. 
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Klassekvotient 
I skoleåret 2011/2012 vil klassekvotienten i den nuværende skolestruktur falde til 19,4 mens den i den 
nye struktur ligger på 21,6. Det betyder, at overgangen fra den nuværende til den nye struktur giver en 
ændring på klassekvotienten på 2,2 svarende til godt 2 elever mere i hver klasse i kommunen. 

Prognosen for klassekvotienten i den nye skolestruktur i figur 3, indikerer at dette niveau kan fastholdes 
de næste 10 år på trods af faldende elevtal. 

 
Figur 3 Prognose på klassekvotienten i den nye skolestruktur 

Personale 

Ledelse 

Med færre skoler i en ny skolestruktur vil der være brug for færre ledere. Umiddelbart vil der være hhv. 8 
skoleledere og 7 viceskoleledere færre. Det skal dog tilføjes, at der på de store afdelingsopdelte skoler vil 
blive brug for yderligere ledelseskraft i form af afdelingsledere, hvorfor den samlede reduktion i forhold til 
ledelse bliver 11. Hvad angår SFO-ledere vil der blive brug for 8 færre, mens der vil være en reduktion på 
7 halve stillinger som SFO-souschefer. 

Lærere/børneklasseledere 

De færre skoler i den nye skolestruktur giver en højere klassekvotient. Dette medfører et mindsket behov 
for lærere og børnehaveklasselederstillinger. Som det fremgår af tabel 1, vil antallet af 
lærere/børnehaveklasseledere i den almindelige undervisning i skoleåret 2011/2012 være 40,21 
fuldtidsstilling mindre i den nye skolestruktur. Som det ses af figur 4, er der mange lærere, der er tæt på 
pensionsalderen. Derfor vurderes det at faldet i lærerstillinger helt eller næsten helt, vil kunne løses ved 
naturlig afgang.  

 
Figur 4 Lærere og børnehaveklasseleders alder i 2010 
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 Nuværende skolestruktur 
2011/2012 

Ny skolestruktur 
2011/2012 

Forskel 

Skoleledere 19 11 -8 

Viceskoleledere 18 11 -7 

Afdelingsledere 1 5 +4 

SFO-ledere 19 11 -8 

SFO-souschefer  9 5,5 -3,5 

Lærere 457,49 417,28 -40,21 

Personale i SFO 150,02 150,02 03

Skolesekretærer  

 

14,24 12,88 -1,36 

Serviceleder/medarb 31 22 -9 
Tabel 1 Antal medarbejdere i den nye skolestruktur 2011/2012 sammenlignet med skoleåret 2010/2011 

Korteste mulige skolevej for flest mulige elever 

Den kortest mulige skolevej, for flest mulige elever, medfører at skolerne primært placeres i de 
bymæssige områder, hvor der er flest indbyggere.  

De elever, der i dag har længst skolevej, er bosat i Gedser med Svaneskolen i Væggerløse som 
distriktsskole. Det er et politisk mål, at den fremtidige skolestruktur ikke giver elever længere 
transportvej end dette. 

I Guldborgsund Kommunes kommuneplan for 2009-20214

• Hovedbyen: Nykøbing/Sundby/Nordbyen – 5 skoler 

 er strukturen bygget op om en hovedby; 
Nykøbing F samt 5 centerbyer, Eskilstrup, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing og Stubbekøbing. Skolerne i 
den nye skolestruktur følger denne kommuneplanstruktur, med skoler lagt i hovedbyen samt i alle 
centerbyer. Herudover er der placeret en skole i Væggerløse, dels for ikke at forlænge skolevejen fra 
Gedser, dels for at dække det forholdsvis store bymæssige område som Væggerløse/Idestrup/Marielyst 
tilsammen udgør. 

• Centerby: Sakskøbing – 1 skole med to afdelinger 
• Centerby: Nørre Alslev – 1 skole 
• Centerby: Stubbekøbing – 1 skole 
• Centerby: Nysted - 1 skole 
• Centerby: Eskilstrup – 1 skole 
• Væggerløse/Idestrup - 1 skole 
 
Som det ses af sammenligningen i kort 2, er det, i den nuværende struktur, kun Gedser, Gedesby og 
Hesnæs på Falster, der ligger udenfor en radius af 9 kilometer til en skole. I den nye struktur bliver der 
yderligere fire områder, der kommer udenfor de 9 kilometer. Det er området vest for Øster Ulslev og ved 
Vigsnæs på Lolland og området nord for Vålse og Karleby og øst herfor på Falster. 
Som det fremgår af kort 3 bor der pt. meget få elever både ved Vigsnæs og nord for Vålse. I området 
vest for Øster Ulslev og i Karleby er det begrænset, hvor mange elever der, med i den nye struktur, får 
mere end 9 kilometer til skole. 
 
Kort 2 angiver endvidere i hvilket omfang kommunen er forpligtet til at betale transport af eleverne5

                                                
3 Da normeringen på pædagoger i SFO gives på antal børn er der ingen besparelse på SFO-pædagoger 

. Det 
fremgår at der i den nye struktur skal betales befordring for eleverne fra børnehaveklasse til 3. Klasse fra 
hhv. Idestrup til Væggerløse og Toreby/Grænge til Sundby. Endvidere skal der betales for alle elever i de 
ovenfornævnte fire områder. 
 
Det vurderes, at merudgiften til bustransport vil blive forholdsvis begrænset, da der allerede kører 
skolebusser i områderne. 

4 http://www.guldborgsund.dk/Politik/Kommuneplaner.aspx  
5 jf. lovgivningen er det den faktiske vejafstand, der er udslagsgivende for, om eleven skal have betalt befordring. 
Derfor er angivelserne på kortet kun tilnærmelsesvis udtryk for, hvor der skal betales befordring.   
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 Kort 2 Sammenligning af afstanden til skolerne i den nuværende skolestruktur og den nye skolestruktur 

Nuværende skolestruktur                                                                    Ny skolestruktur 
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Kort 3 Elevernes bopæl og afstand til skolerne i den nye skolestruktur 
 

De nuværende bygninger 

Den nye skolestruktur sigter på at benytte de eksisterende bygninger i videst muligt omfang, for derved 
at undgå unødige anlægsudgifter. Den nye skolestruktur har i forhold til bygninger den forudsætning at 
der gennemføres anlæg på hhv. Nørre Alslev skole, Stubbekøbing skole, Ejegodskolen og Eskilstrup. Der 

Alle elever fra årgang 1992 til årgang 2004 
der i april 2010 er indskrevet på en 
folkeskole fremgår på kortet som en rød  
prik. 
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er pt. påbud fra arbejdstilsynet på både Nørre Alslev skole og Ejegodskolen. Disse påbud kræver 
anlægsinvesteringer uanset struktur. 

SFO 
Den største SFO i den nye skolestruktur kommer i skoleåret 2011/2012 til at rumme 272 børn i SFO1 og 
130 børn i SFO2 og den mindste SFO kommer til at rumme 121 børn i SFO1 og 46 børn i SFO2. Når 
tallene opgives fordelt på SFO1 og SFO2, skyldes det at SFO1 og SFO2 de fleste steder ikke deler lokaler. 

Personalegrupperne bliver på mellem 12-25 personaler, hvilket giver større mulighed for fagligt miljø. 
Større institutioner har bedre muligheder for at udnytte personalenormeringen på en rentabel måde. Dog 
er det afgørende at være opmærksom på opdeling i mindre enheder som nævnt nedenfor. 

Som det gælder for skoler kan man også tale om en bæredygtig SFO, den har bl.a. følgende 
karakteristika: 

• Et forudsigeligt miljø, hvor hverdagen er struktureret på en sådan måde at der skabes overblik og 
tryghed for både det enkelte barn og dets forældre. Det betyder bl.a. at en stor SFO skal organiseres 
så både børn og forældre oplever overskuelighed og opmærksomhed både i SFO-tiden og ved daglig 
indskrivning og afhentning.  
 

• Et påvirkeligt miljø, hvor børnenes ønsker og intentioner bliver set, hørt og inddraget i dagligdagen. 
 

• Et følelsesmæssigt bekræftende miljø, hvor det enkelte barn oplever at blive set, hørt og accepteret, 
og samtidig oplever at være en del af både store og små fællesskaber. 
 

• Et intellektuelt stimulerende miljø, hvor der gives mulighed for udvikling med udgangspunkt i den 
enkeltes sociale og kognitive kompetencer. 
 

• Et fagligt udviklende arbejdsmiljø, der sikrer et engageret og veluddannet personale. 
 

Samlet vurderes det at de større SFO’er kan være med til at opfylde visionen om en bæredygtig skole, 
både i forhold til tryghed og inklusion, økonomisk stabilitet, og personalerekruttering. Det er som nævnt 
afgørende, at der især fra ledelsens side, er et konstant fokus på vedvarende udvikling af samarbejdet 
mellem forældre, SFO-personale, børn, indskolingspersonale og ledelse.  

Specialpædagogisk bistand 

Råderum til den specialpædagogiske bistand i fremtiden 

Som nævnt i indledningen indgår der ikke i denne rapport en analyse af anvendelse af ressourcer til den 
specialpædagogiske bistand. Med et faldende børnetal forventes det dog, at den nuværende afsatte 
ramme kan dække det fremtidige behov, også hvis der bliver en relativ vækst i antal børn med behov for 
særlige tilbud. 

Vurdering af specialundervisningens behov for plads i den nye skolestruktur 

Der er i øjeblikket 25 specialklasser som skal placeres i en ny skolestruktur. Der er i den nuværende plan 
for fremtidig tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand, fokus på nærhed både i forhold til 
inklusionsprincip og i forhold til at minimere elevernes lange og dyre transport.  

Hvert af de 3 områder skal have en række specialklasser og på baggrund af en vurdering af skolernes 
generelle pladsbehov, kan der umiddelbart peges på at Eskilstrup skole, Lindeskovskolen og Sakskøbing 
skole vil kunne rumme de 25 specialklasser. Det vil dog kræve en nærmere analyse skolernes brug af 
lokaler. 
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Beskrivelse af skolerne i den nye skolestruktur 

I dette afsnit beskrives den enkelte skole, som den vil se ud i skoleåret 2011/2012. Beskrivelsen er 
dannet med skoleprognosen som grunddata, hvorefter der beregnes normeringer på stillinger, 
lokalebehov m.m. Vurderingen af opfyldelse af lokalebehovet bygger på tegninger og opgørelser af 
lokalerne på de enkelte skoler via Guldborgsund Kommunes ejendomsenhed.  

Det skal pointeres at specialpædagogisk bistand kun indgår i vurderingen af lokalebehov, men er holdt 
udenfor beregningerne på antal af elever, klasser og personale.  

Område vest 

Skolen i Nysted 

Da Nysted som tidligere nævnt er centerby placeres skolen i byen. Skolen får til huse i nuværende 
Nysted skoles bygninger. Skoledistriktet består af Brydebjerg skole og Nysted skoles nuværende 
distrikter samt den sydligste del af nuværende Toreby skoles distrikt; Fuglsang og Sløsserup. 

Prognosen giver i skoleåret 2011/2012 skolen 462 elever fordelt på 21 klasser hvilket giver en 
klassekvotient på 22. Der vil gå 171 børn i SFO og 80 i SFO 2.  

Som det ses af prognoserne nedenfor vil skolen, også på sigt, have mere end 400 elever på to spor. 

                           
 
Ledelse og pædagogisk personale 
Ledelsen vil bestå af 1 skoleleder, 1 viceskoleleder, 1 SFO-leder og 0,5 SFO-souschef. I den almindelige 
undervisning vil der være 33,42 lærere/børnehaveklasseledere og i SFO 12,16 personaler. 

 
Bygninger og Lokaler 
Lokalebehovet vil frem til 2020 være på 21 klasselokaler samt et styk af hvert faglokale. Hertil 
grupperum til holddannelse og SFO. 

Den nuværende Nysted skole har 20 klasselokaler og råder desuden over 4 større grupperum, der vil 
kunne benyttes som klasselokaler. Skolen råder over alle de nødvendige faglokaler. Der er 3 SFO-lokaler 
på tilsammen 216 m2 med mulighed for at inddrage klasselokaler. Herudover er der flere grupperum, 
stort bibliotek samt kantine hvilket vurderes, at give gode muligheder for en fleksibel og inkluderende 
undervisning uden behov for nye anlæg. 
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Skolen i Sakskøbing 

I centerbyen Sakskøbing placeres Skolen i Sakskøbing med to afdelinger. Indskoling på den 
nuværende Ellekildeskole og udskoling på nuværende Sakskøbing skole. Skoledistriktet består af de 
nuværende distrikter for Guldborgland skole, Sakskøbing skole og Ellekildeskolen. 

Prognosen giver i skoleåret 2011/2012 skolen 745 elever fordelt på 32 klasser hvilket giver en 
klassekvotient på 23,3. Der vil gå 272 børn i SFO og 130 i SFO 2. Herudover foreslås placeret 
specialklasserække for område vest på skolen. 

Som det ses af prognoserne nedenfor vil skolen, også på sigt, have mere end 650 elever på tre spor. 

    
 
Ledelse og pædagogisk personale 
Ledelsen vil bestå af 1 skoleleder, 1 viceskoleleder, 1 afdelingsleder, 1 SFO-leder og 0,5 SFO-souschef. I 
den almindelige undervisning vil der være 51,51 lærere/børnehaveklasseledere og i SFO 19,66 
personaler. 

Bygninger og Lokaler 
Rørbækskolen, der i dag hører under Ellekildeskolen, nedlægges som skolebygninger.  

Da skolen bliver afdelingsopdelt vil det være nødvendigt med en margen i forhold til om der er 2, 3 eller 
evt. 4 klasser på et klassetrin. Såfremt Indskolingen fra 0. til 4. klasse placeres på nuværende 
Ellekildeskolen og udskolingen fra 5. til 9. klasse placeres på nuværende Sakskøbing skole bliver der 
behov for mellem 15 eller 16 klasselokaler hvert sted frem til 2020 samt et styk af hvert faglokale. Hertil 
kommer lokaler til specialklasserækken, grupperum til holddannelse og lokaler til SFO. 

Den nuværende Ellekildeskole har 16 klasselokaler og den nuværende Sakskøbing skole 23. Skolerne 
råder over de nødvendige faglokaler. På Ellekildeskolen, der i forslaget skal huse SFO er der 6 SFO-
lokaler på tilsammen 286 m2 og mulighed for at inddrage fællesrum og klasselokaler. Herudover er der 
flere grupperum og stort bibliotek. Med baggrund i ovenstående vurderes det, at de nuværende 
bygninger giver gode muligheder for en fleksibel og inkluderende undervisning uden behov for nye 
anlæg. 

Skolen i Sundby 

Skolen i Sundby placeres i nuværende Sundskolens bygninger. Skoledistriktet består af Toreby skole og 
Sundskolens nuværende distrikter minus den sydligste del af nuværende Toreby skoles distrikt; Fuglsang 
og Sløsserup. 
 
Prognosen giver i skoleåret 2011/2012 skolen 524 elever fordelt på 25 klasser hvilket giver en 
klassekvotient på 21. Der vil gå 191 børn i SFO og 71 i SFO 2.  
 
Som det ses af prognoserne nedenfor vil skolen, også på sigt, have omkring 500 elever på godt to spor. 
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Ledelse og pædagogisk personale 
Ledelsen vil bestå af 1 skoleleder, 1 viceskoleleder, 1 SFO-leder og 0,5 SFO-souschef. I den almindelige 
undervisning vil der være 38,90 lærere/børnehaveklasseledere og i SFO 13,18 personaler.  

Bygninger og Lokaler 
Lokalebehovet vil frem til 2020 begynde på 25 faldende til 21 klasselokaler samt et styk af hvert 
faglokale. Hertil grupperum til holddannelse samt til SFO. 

Den nuværende Sundskole har 23 klasselokaler og råder over 4 større grupperum, der vil kunne benyttes 
som klasselokaler. Skolen råder over alle de nødvendige faglokaler. Der er 3 SFO-lokaler på tilsammen 
216 m2 med mulighed for at inddrage klasselokaler. Herudover er der flere grupperum, stort bibliotek 
samt kantine hvilket vurderes til at give gode muligheder for en fleksibel og inkluderende undervisning 
uden behov for nye anlæg. 

Område nord 

Skolen i Nordbyen 

Skolen i Nordbyen placeres i nuværende Nordbyskolens bygninger. Skoledistriktet består af det 
nuværende Nordbyskolens distrikt minus Bruntofte. 

Prognosen giver i skoleåret 2011/2012 skolen 442 elever fordelt på 21 klasser hvilket giver en 
klassekvotient på 21. Der vil gå 206 børn i SFO og 80 i SFO 2.  

Som det ses af prognoserne nedenfor vil skolen, også på sigt, have et stigende antal elever. Der er dog 
usikkerhed i prognosen, da den ikke har medregnet den opbremsning i nybyggeriet som den aktuelle 
finanskrise har givet det sidste år. Derfor er der grund til at formode at stigningen ikke vil blive helt så 
kraftig. Som det ses af prognosen formodes stigningen at medføre 5 klasser mere i 2018. 
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Ledelse og pædagogisk personale 
Ledelsen vil bestå af 1 skoleleder, 1 viceskoleleder, 1 SFO-leder og 0,5 SFO-souschef. I den almindelige 
undervisning vil der være 32,49 lærere/børnehaveklasseledere og i SFO 14,20 personaler.  

 
Bygninger og Lokaler 
Lokalebehovet vil frem til 2020 være på 21 stigende til 26 klasselokaler samt et styk af hvert faglokale. 
Hertil grupperum til holddannelse samt til SFO. 

Den nuværende Nordbyskole har 20 klasselokaler og råder over alle de nødvendige faglokaler. Der er 
SFO-lokaler på 260 m2 med mulighed for at inddrage klasselokaler. Herudover er der flere grupperum, 
hvilket vurderes til at give gode muligheder for en fleksibel og inkluderende undervisning. Såfremt 
byggeriet i Nordbyen går i gang igen i samme tempo som prognosen forudser, vil der på sigt blive brug 
for 4 til 5 nye klasselokaler.  

Et alternativ til nyanlæg er at lægge Tingsted ind under skoledistriktet til Skolen i Eskilstrup eller 
Kraghave ind under skoledistriktet til Skolen på Nørrebro. Det anbefales, at afvente den reelle udvikling 
til tilflytning/ nybyggeri før ovenstående vurderes. 

Skolen i Eskilstrup 

Skolen i Eskilstrup placeres i nuværende Eskilstrup skoles bygninger. Skoledistriktet består af det 
nuværende skoledistrikt, der forøges mod syd med Bruntofte og mod nord med Nørre Kirkeby og 
Lommelev. 

Prognosen giver i skoleåret 2011/2012 skolen 332 elever fordelt på 19 klasser hvilket giver en 
klassekvotient på 17,5. Der vil gå 121 børn i SFO og 46 i SFO 2. Herudover foreslås placering af 
specialklasserækken for Nord på skolen. 

Som det fremgår, har skolen under 400 elever og vil ifølge prognoserne heller ikke være det på sigt nå 
op på en fuld tosporet skole. Da Eskilstrup jf. kommuneplanen er centerby og området er udlagt som 
erhvervsudviklingsområde placeres der fortsat en skole i byen. Det er endvidere ikke muligt at rumme 
skolens elever på de to nærmeste skoler Skolen i Nordbyen og Skolen i Nørre Alslev uden store 
anlægsudgifter.   
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Ledelse og pædagogisk personale 
Ledelsen vil bestå af 1 skoleleder, 1 viceskoleleder, 1 SFO-leder og 0,5 SFO-souschef. I den almindelige 
undervisning vil der være 27,02 lærer/børnehaveklasseledere og i SFO 8,17 personaler. 

 
Bygninger og Lokaler 
Den nuværende Eskilstrup skole rummer i dag op til 20 klasser samt en specialklasserække, hvorfor der 
ikke vurderes, at være behov for anlæg. Udbygningen af SFO er budgetsat og udbudt i licitation men 
afventer en afklaring af skolestrukturen. 

Skolen i Nørre Alslev 

Skolen i Nørre Alslev placeres i nuværende Nørre Alslev skoles bygninger. Skoledistriktet består af 
nuværende Nørre Alslev og Nørre Vedby skolers distrikter minus Nørre Kirkeby og Lommelev.  

Prognosen giver i skoleåret 2011/2012 skolen 583 elever fordelt på 28 klasser hvilket giver en 
klassekvotient på 20,8. Der vil gå 216 børn i SFO og 105 i SFO 2. 

 
Som det ses af prognoserne nedenfor vil skolen, trods et faldende elevtal, også på sigt have mere end 
440 elever og et faldende antal klasser fra 28 til 20. 

 

  
 
Ledelse og pædagogisk personale 
Ledelsen vil bestå af 1 skoleleder, 1 viceskoleleder, 1 SFO-leder og 0,5 SFO-souschef. I den almindelige 
undervisning vil der være 43,60 lærere/børnehaveklasseledere og i SFO 15,56 personaler. 
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Bygninger og Lokaler 
Lokalebehovet vil frem til 2020 være på 28 klasselokaler faldende til 26 samt et styk af hvert faglokale. 
Hertil grupperum til holddannelse samt til lokaler til SFO. 

Den nuværende Nørre Alslev Skole har 20 klasselokaler og mangler et sløjdlokale. Der er et SFO-lokaler 
på 342m2 med mulighed for at inddrage klasselokaler.  

Der er udarbejdet en revideret helhedsplan for skolen, den vil gøre skolen i stand til at opfylde de 
lokalemæssige krav. 

Det kan være nødvendigt i en overgangsperiode efter august 2011 at benytte nuværende Nørre Vedby 
skoles lokaler indtil AT-påbud og nødvendigt anlægsbyggeri på Nørre Alslev skole er gennemført. 

Skolen i Stubbekøbing 

Skolen i Stubbekøbing placeres i nuværende Stubbekøbing skoles bygninger. Nuværende Stubbekøbing 
skoles distrikt udvides mod syd med Horreby, Nørre Ørslev, Virket, Egede og Listrup.   

Prognosen giver i skoleåret 2011/2012 skolen 470 elever fordelt på 20 klasser hvilket giver en 
klassekvotient på 23,5. Der vil gå 165 børn i SFO og 64 i SFO 2. 

Som det ses af prognoserne på næste side vil skolen, også på sigt, have mere end 460 elever på godt to 
spor. 

  
Ledelse og pædagogisk personale 
Ledelsen vil bestå af 1 skoleleder, 1 viceskoleleder, 1 SFO-leder og 0,5 SFO-souschef. I den almindelige 
undervisning vil der være 32,45 lærere/børnehaveklasseledere og i SFO 11,39 personaler. 

 
Bygninger og Lokaler 
Lokalebehovet vil frem til 2020 være på 22 klasselokaler samt et styk af hvert faglokale. Hertil 
grupperum til holddannelse samt til lokaler til SFO. 

Den nuværende Stubbekøbing skole har 24 klasselokaler, der dog er meget små og der foreligger et 
konkret anlægsforslag, der vil sikre, at skolen opfylder de lokalemæssige behov. Skolen råder over alle 
de nødvendige faglokaler. Der er en SFO-bygning på 330m2. Herudover er der flere grupperum, hvilket 
vurderes til at give gode muligheder for en fleksibel og inkluderende undervisning.  

Område Syd 

Skolen på Østerbro 

Skolen på Østerbro placeres i nuværende Østre skoles bygninger og det nuværende distrikt reduceres 
med den sydligste del, der er omgivet af nuværende Lindeskovskolens distrikt.  
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Prognosen giver i skoleåret 2011/2012 skolen 445 elever fordelt på 20 klasser hvilket giver en 
klassekvotient på 22,3. Der vil gå 196 børn i SFO og 65 i SFO 2. 
 
Som det ses af prognoserne nedenfor vil skolen, også på sigt, have mere end 440 elever på to spor. 
 

  
 
Ledelse og pædagogisk personale 
Ledelsen vil bestå af 1 skoleleder, 1 viceskoleleder, 1 SFO-leder og 0,5 SFO-souschef. I den almindelige 
undervisning vil der være 31,71 lærere/børnehaveklasseledere og i SFO 13,20 personaler. 

Bygninger og Lokaler 
Den nuværende Østre skole rummer i dag op til 20 klasser, så det vurderes ikke, at der vil være behov 
for anlæg. 

Skolen ved Lindeskov 

Skolen ved Lindeskov placeres i nuværende Lindeskovskoles bygninger. Det nuværende distrikt udvides 
med Sønder Kirkeby, Karleby, Sønder Alslev, Sønder Vedby og en del af nuværende Østre skoles distrikt 
der omkranses af nuværende Lindeskov skoles distrikt.  

Prognosen giver i skoleåret 2011/2012 skolen 389 elever fordelt på 19 klasser hvilket giver en 
klassekvotient på 20,5. Der vil gå 147 børn i SFO og 70 i SFO 2. Herudover foreslås specialklasserække 
for område syd samt kommunens modtagehold placeret på skolen. 

Som det fremgår, vil skolen jf. prognoserne nedenfor, heller ikke på sigt, have over 400 elever og vil ikke 
nå op på en fuld to sporet skole. Det skal dog tages med forbehold, da prognosen her ikke til fulde har 
haft mulighed for at tage højde de distriktsændringer, der indgår i skolens distrikt. Derudover skal det 
bemærkes at det ikke vil være muligt at rumme eleverne på naboskolen Skolen på Østerbro eller Skolen i 
Væggerløse, ligesom skolen også ligger i et, for kommunens vedkommende, tætbefolket område. 
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Ledelse og pædagogisk personale 
Ledelsen vil bestå af 1 skoleleder, 1 viceskoleleder, 1 SFO-leder og 0,5 SFO-souschef. I den almindelige 
undervisning vil der være 32,66 lærere/børnehaveklasseledere og i SFO 10,49 personaler. 

 
Bygninger og Lokaler 
Den nuværende Lindeskovskolen rummer i dag op til 20 klasser samt modtageholdene, så der vurderes 
ikke at være behov for anlæg. 

Skolen på Nørrebro 

Skolen på Nørrebro får to afdelinger. Indskoling foreslås placeret på den nuværende Ejegodskole og 
udskoling på nuværende Nørre skole. Skoledistriktet består af de nuværende distrikter for Ejegodskolen 
og Nørre skole.  

Prognosen giver i skoleåret 2011/2012 skolen 764 elever fordelt på 34 klasser, hvilket giver en 
klassekvotient på 22,5. Der vil gå 266 børn i SFO og 114 i SFO 2. Herudover foreslås kommunens 
10.klassecenter placeret på skolen. 

Som det ses af prognoserne vil skolen have op mod 800 elever faldende til godt 700 elever fordelt på 
optil 37 klasser. 

  
 
Ledelse og pædagogisk personale 
Ledelsen vil bestå af 1 skoleleder, 1 viceskoleleder, 1 afdelingsleder, 1 SFO-leder og 0,5 SFO-souschef. I 
den almindelige undervisning vil der være 53,93 lærere/børnehaveklasseleder og i SFO 18,83 personaler. 

Bygninger og Lokaler 
Da skolen bliver afdelingsopdelt vil det være nødvendigt med en margen i forhold til om der er 3 eller 4 
klasser på et klassetrin. Hvis indskolingen fra 0. til 6. klasse placeres på nuværende Ejegodskolen og 
udskolingen fra 7. til 9. klasse og 10.klassecenteret placeres på nuværende Nørre skole bliver der behov 
for op til 21 klasselokaler på nuværende Ejegodskolen og 9 klasselokaler på Nørre skole. Desuden skal 
der bruges faglokaler begge steder, hvortil kommer lokaler til 10. klassecenteret, grupperum til 
holddannelse og lokaler til SFO. 

Den nuværende Ejegodskolen har 20 klasselokaler og den nuværende Nørre skole 23 og skolerne råder 
over de nødvendige faglokaler. På Ejegodskolen, der skal huse SFO er der 3 SFO-lokaler på tilsammen 
800 m2. Herudover er der på begge skoler flere grupperum, m.m. Med baggrund i ovenstående vurderes 
det at de nuværende bygninger giver gode muligheder for en fleksibel og inkluderende undervisning uden 
massivt behov for nye anlæg. 

Skolen i Væggerløse 

Skolen i Væggerløse placeres i nuværende Svaneskoles bygninger. Distriktet består af de nuværende 
distrikter for Svaneskolen og Krogløvskolen minus Sønder Vedby. 
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Prognosen giver i skoleåret 2011/2012 skolen 527 elever fordelt på 25 klasser hvilket giver en 
klassekvotient på 21,1. Der vil gå 194 børn i SFO og 65 i SFO 2. 

Som det ses af prognoserne nedenfor vil skolen, også på sigt, have mere end 500 elever og godt over to 
spor. 

  
 
Ledelse og pædagogisk personale 
Ledelsen vil bestå af 1 skoleleder, 1 viceskoleleder, 1 SFO-leder og 0,5 SFO-souschef. I den almindelige 
undervisning vil der være 38,76 lærere/børnehaveklasseledere og i SFO 13,19 personaler. 

Bygninger og Lokaler 
Lokalebehovet vil frem til 2020 være op til 25 klasselokaler samt et styk af hvert faglokale. Hertil 
grupperum til holddannelse og SFO. 

Den nuværende Svaneskole har 25 klasselokaler og råder over alle de nødvendige faglokaler. Der er 3 
SFO-lokaler på tilsammen 238 m2 med mulighed for at inddrage klasselokaler. Herudover er der flere 
grupperum, samt stort mediatek. Den samlede vurdering af bygninger og lokaler er, at der er gode 
muligheder for en fleksibel og inkluderende undervisning uden behov for nye anlæg. 
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Afledte virkninger af ny skolestruktur 

Frit valg 
Nedenstående tabel viser de faktiske ønsker, som forældrene havde til skolevalg ved indskrivning af børn 
til børnehaveklassen i hhv. 2008, 2009 og 2010. Tabellen er således ikke udtryk for, hvilke ønsker om frit 
valg der reelt kunne opfyldes, men er medtaget for at give et billede af forældrenes 1. prioritet til 
skolevalg. 

Af tabellen fremgår, at det samlede antal forældre, der de seneste 3 år har ønsket en anden folkeskole 
end den der ligger i deres skoledistrikt, er meget lille og under 1,5 % for det samlede skolevæsen. 
Enkelte skoler er karakteriseret ved at have mange tilvalgs/ hhv. fravalgsforældre; mest markant er 
Ejegodskolen og Østre Skole som tilvalgsskole og Lindeskovskolen og Nørre Skole som fravalgsskole, 
men generelt er det meget få elever ved hver skole, der søger ud fra distriktet. 

Der er pt. et beskedent frit valg ind og ud af kommunen og det vurderes ikke at en ny skolestruktur vil 
ændre på dette. 

Frit valgs ønsker  

 
2008 2009 2010 

Skole 

Forældre der 
ønsker anden 

skole 

Forældre 
udefra der 

ønsker skolen 

Forældre der 
ønsker anden 

skole 

Forældre 
udefra der 

ønsker skolen 

Forældre der 
ønsker anden 

skole 

Forældre 
udefra der 

ønsker skolen 
Brydebjergskolen 3 1 2 1 0 3 
Ejegodskolen 1 10 0 16 0 4 
Ellekildeskolen 5 6 6 7 2 8 
Eskilstrup Skole 2 2 5 2 7 2 
Guldborgland Skole 4 1 3 1 2 1 
Krogløvskolen 0 1 0 2 0 2 
Lindeskovskolen 13 3 16 4 13 4 
Møllebakkeskolen 2 3 1 4 0 4 
Nordbyskolen 2 4 6 4 3 3 
Nysted Skole 1 2 1 2 3 0 
Nørre Alslev Skole 4 2 5 4 3 5 
Nørre Vedby Skole 1 5 1 4 2 3 
Nørre Skole 14 1 19 4 9 4 
Sakskøbing Skole 3 5 6 2 7 1 
Stubbekøbing 

 
2 1 4 1 5 0 

Sundskolen 1 5 1 1 1 3 
Svaneskolen 2 0 1 0 2 0 
Toreby Skole 0 0 3 3 2 1 
Østre Skole 7 15 5 23 6 19 
Total 67 67 85 85 67 67 

Tabel 2 Frit valg ønsker imellem folkeskoler ved indskrivning til børnehaveklasse  

Elever til friskoler/efterskoler 
Generelt må der regnes med at der, som nu, vil være ca. 11 % af en årgang der vælger friskole eller 
efterskole i den nye skolestruktur. Der kan komme en øgning af procentdelen i de første par år med den 
nye skolestruktur, da forældre enten i protest eller af usikkerhed over for nye skoler, vælger folkeskolen 
fra. 

Oprettelse af friskoler 
Statistisk set er der i perioden fra 1990 til 2007 blevet oprettet en friskole ved godt hver femte 
skolelukning. Med nedlæggelse af 6 skoler er det derfor sandsynligt at der oprettes 1 eller 2 friskoler i 
forbindelse med ny skolestruktur.  
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Det skal dog pointeres, at der i 2009 er blevet lukket 3 friskoler i Guldborgsund, der alle var udsprunget 
af lukning af folkeskoler, hvilket må formodes at have indflydelse på engagementet i forhold til at oprette 
nye friskoler. 

Virkning på lokalområder der mister deres skole 
Dette afsnit refererer til undersøgelsen ”Skoler i Landdistrikter” som Velfærdsministeriet fik foretaget i 
2008. Her undersøges udviklingen i lokalområder i landdistrikter, hvor der i perioden 1990 – 2007 blev 
246 færre offentlige skoler. denne udvikling sammenlignes med de områder, hvor der fortsat eksisterer 
skoler. 

En skolelukning har stor betydning for et lokalområdes udvikling. Men undersøgelsen viser, at en 
skolelukning ofte er et resultat af en forudgående tilbagegang i lokalområdet. Det vil sige, at der allerede 
inden skolelukningen har været en negativ befolkningsudvikling med deraf følgende faldende elevtal.  

Undersøgelsen viser også, at andelen af forældre, der vil flytte væk på grund af skolelukning er moderat. 
87 % vil blive boende, mens 8 % vil overveje at flytte og 3 % tilkendegiver at de helt sikkert vil flytte. 

Ser man på til - og fraflytningsstatistikken viser det sig, at tilflytningen af børnefamilier til lokalområdet 
ikke er mindre efter skolelukningen end før. Selvom en relativ stor andel af forældre siger det har 
betydning, at der ligger en skole i lokalområdet, så viser den faktiske flyttestatistik at områder, hvor der 
er lukket skoler har en uændret tilflytning.  

Huspriserne falder mere i områder hvor der er lukket skoler og udvikler sig primært negativt i årene lige 
efter skolelukningen, hvorefter effekten er aftagende. Arbejdsstyrken falder ligeledes mere i de 
lokalområder, hvor der er lukket skoler end i de områder hvor der fortsat er skoler. 

Udover disse statiske opgørelser har undersøgelsen også forsøgt at afdække mere kvalitative sider af 
skolenedlæggelser.  

Det slås fast, at skoler i landdistrikter har en vigtig funktion som samlingssted i lokalområdet og tillægges 
stor betydning for et områdes kulturelle identitet. Dog er den umiddelbare påvirkning af en skolelukning 
på foreningslivet kun moderat, under forudsætning af, at foreningerne fortsat har adgang til de 
nødvendige lokaler og fysiske faciliteter, hvor man kan samles, men der er risiko for at en skolelukning 
på længere sigt kan påvirke foreningslivet negativt. 

Skolelukning kan udfordre eksistensen af den lokale daginstitution, da børnehaven er "fødebørnehave" til 
skolen. Undersøgelsen viser også, at en skolelukning har en begrænset betydning for områdets 
dagligvarehandel. 

Et områdes attraktivitet og udvikling afhænger af mange andre faktorer end skoler og her kan 
kommunen være med til at understøtte disse. Undersøgelsen peger på en række kommunale 
handlemuligheder herunder: Støtte fastholdelse af daginstitutionstilbud, organisere transport, der bringer 
børnene tidligt hjem til lokalområdet, støtte lokale foreningers fortsatte adgang til den nedlagte skoles 
lokaler, støtte forældres eventuelle bestræbelser på at oprette en friskole, støtte og udnytte 
mulighederne for at etablere nye institutioner i den tidligere skoles lokaler. 

Integration 
I Guldborgsund Kommune generelt, er der ikke massive integrationsproblemer. Dog er der på nuværende 
Lindeskovskolen en markant overrepræsentation af tosprogede elever. Der er iværksat diverse tiltag for 
at ændre dette, bl.a. i forhold til andre regler for frit valg. Skolestyrelsens TosprogsTaskforce peger på at 
en brugbar løsning på dette problem er at ændre skoledistrikterne så det får et mere varieret 
befolkningsunderlag. Dette er medtænkt i den ny skolestruktur, hvor skoledistriktet for Skolen ved 
Lindeskov får tillagt den sydlige del af nuværende Møllebakke skolens distrikt og den nordligste del af 
nuværende Krogløvskolens distrikt.    
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Økonomisk vurdering af model for ny skolestruktur 

De samlede bruttobesparelser ved overgang fra den nuværende til den ny skolestruktur 1. august 2011 
er for de første 5 måneder 11.153.568 kr. I de følgende år vil bruttobesparelsen udgøre 39.034.244 kr. 
årligt. Begge tal i 2010 priser. 

I tabel 3 ses de samlede økonomiske besparelser i forbindelse med ny skolestruktur, beregnet i 2010-
prisniveau.  

Besparelser ved overgang fra nuværende til ny 
skolestruktur 

Helårsbudget 5 måneders budget 

Undervisningspersonalet:   
40,21 færre stillinger fra skoleåret 2011/12 á 424.000 kr. 17.049.040 7.103.767 
Afledt virkning ved færre stillinger:   
Vikarer - 40,21 PE * 3 % á årsløn 323.360 kr. 390.069 162.529 
Overtid - 40,21 PE * 0,30 % * 424.000 kr. 51.147 21.311 
Uddannelse - 40,21 PE á 2.337 kr. 93.971 39.154 
Udbetaling af feriepenge ved afsked ca. 70.000 kr. pr. 40,21 PE  -2.814.700 

 
  

Øvrigt personale:   
11 vice/skoleledere á 424.000 kr. 4.664.000 1.943.333 
1,3 skolesekretærer á 344.000 kr. 447.200 186.333 
9 tekniskserviceledere/medarbejdere á 297.000 kr.  2.673.000 1.113.750 
8 SFO ledere á 336.000 kr. 2.688.000 1.120.000 
3,5 SFO souschefer á 336.000 1.176.000 490.000 
Uddannelse - 11 skoleledere á 9.347 kr. 102.817 42.840 
Udbetaling af feriepenge ved afsked ca. 70.000 kr. pr. 32,80 PE  -2.296.000 

 
  

I alt vedrørende personale  29.335.244 7.112.318 

   
Bygninger og udenomsarealer inkl. rengøring:   
Brydebjergskolen 1.326.000 552.500 
Guldborgland Skole 536.000 223.333 
Rørbæk Skole 634.000 264.167 
Krogløvskolen 1.842.000 767.500 
Møllebakkeskolen 2.255.000 939.583 
Nørre Vedby Skole 1.851.000 771.250 
Toreby Skole 1.255.000 522.917 

 
  

Bygninger og udenomsarealer, i alt 9.699.000 4.041.250 

   
I alt ved indførelse af ny skolestruktur 39.034.244 11.153.568 

Tabel 3 Økonomiske beregninger – ny skolestruktur  

Sale and lease back 
Brydebjergskolen og Toreby Skole er med i Sale and Lease Back, hvor der er indgået en aftale indtil 
2025. Der er budgetteret med en leasingudgift i 2010 på 2.369.000 kr. på Brydebjergskolen og 
1.032.000 kr. på Toreby Skole I alt 3.401.000 kr., og beløbet er medtaget på det fremtidige budget. 

Såfremt bygningerne ønskes afhændet på lige fod med de øvrige skoler vil der skulle fremsendes 
ansøgning til Indenrigsministeriet vedrørende en overførsel af aktiverne til andre ejendomme.  

Engangsudgifter: 
For begge modellers vedkommende vil der være en række engangsudgifter til implementering af den nye 
skolestruktur, herunder flytteudgifter, evt. udgifter til outplacement såfremt personalereduktionen ikke 
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kan foregå alene ved naturlig afgang, udgifter til fællesarrangementer/møder. Disse udgiftsposter skal 
analyseres nærmere før, de kan prissættes. 

Driftsudgifter: 

Der er ikke foretaget endelige beregninger på elevbefordring i forbindelse med den nye skolestruktur. 
Budgettet i 2010 er på 9.556.000 kr. Der skønnes en merudgift svarende til max.3.000.000 kr. Dette 
skal analyseres nærmere i forbindelse med planlægningen af skoleåret. 

Indtil evt. salg af skolerne vil der også være en tilknyttet driftsudgift. Ejendomsenheden har skønnet 
denne til årligt 1.789.000 kr. udover det afsatte beløb til Sale and Lease Back arrangement. I model 2 
foreslås, at det afsatte beløb tilbageføres til Børne- og Undervisningsudvalget til en udviklingspulje i takt 
med bygningerne afhændes eller finansieres i forhold til nye aktiviteter. 

Afhængig af prioritering af anlægsbudget og tidsramme for ombygning, bør der afsættes midler til drift af 
Nørre Vedby Skole i en overgangsperiode, indtil anlægsarbejdet på Nørre Alslev Skole er afsluttet. Det er 
ikke muligt på nuværende tidspunkt at give et skøn over disse udgifter. 

På samme måde vil der være en nettoudgift ved etablering af en eller flere friskoler afhængig af, hvilke 
elever, der vælger friskolen og dermed eventuel nedgang i antal klasser på de kommunale folkeskoler. 
Også denne beregning fordrer mere konkrete oplysninger, men som udgangspunkt betaler Guldborgsund 
Kommune 31.500 kr. pr. år pr. elev i friskole/privatskole samt 10.000 til SFO. Der er indregnet en 
skønnet merudgift på 3.000.000 kr. til dette formål. 

Modelforslag til kvalitetssikring af skolevæsen. 
Model A; Gennemføre den skitserede model, hvor hele det økonomiske rationale indgår som Børne- og 
Undervisningsudvalgets forslag til besparelser i alt 31.245.244 kr. som helårsvirkning. 

 Helårsbudget 
Besparelse personale   29.335.244 
Besparelse bygninger  9.699.000 
Besparelse i alt 39.034.244 
Udgifter til drift af ubenyttede skoler 1.789.000 
Udgifter til yderligere skolebuskørsel (skøn) 3.000.000 
Nettoudgifter ved friskoler (skøn)              3.000.000 
Nettobesparelse Model A  31.245.244 
 
Model B; Gennemføre den skitserede model, hvor der fortsat henlægges et markant økonomisk rationale 
til besparelser på 26.114.844 kr., men hvor skolerne får tilbageført en del af det indhentede rationale til 
kvalitetsforbedring i form af en ekstra lektion om ugen til samtlige klasser i den nye struktur kombineret 
med en udviklingspulje som Børne- og Undervisningsudvalget kan disponere over. 

 Helårsbudget 
Besparelse personale   29.335.244 
Besparelse bygninger  9.699.000 
Besparelse i alt 39.034.244 
Beløbet til drift af ubenyttede skoler overføres til en udviklingspulje 
i takt med afvikling af bygningerne. 

1.789.000 

Udgifter til yderligere skolebuskørsel (skøn) 3.000.000 
Nettoudgifter ved friskoler (skøn)              

3.000.000 
1 ugentlig lektion til alle klasser 5.130.400 
Nettobesparelse Model B  26.114.844 
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Behov for anlægsinvesteringer 
Nedenstående anlægsønsker er allerede kortlagt i 2009 via udarbejdelse af helhedsplaner og er således 
ikke afledt af en ny skolestruktur. 

Tværtimod vil en række behov for anlægsinvesteringer bortfalde i forbindelse med en ny struktur. 

Prioriteringen tager afsæt i behovet for lokaler på de nye skoler og de angivne priser refererer til de 
prisoverslag, der er udarbejdet i efteråret 2009 i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplaner. 

Angivet i prioriteret rækkefølge 

Stubbekøbing skole Nybygning af klasselokaler   17 mio. kr. 

Eskilstrup skole SFO tilbygning   2.9 mio. kr. 

Nørre Alslev skole Udmøntning af helhedsplan   35.9 mio. kr. 

+ 4 – 6 ekstra klasselokaler 

Ejegodskolen  Revurdering og udmøntning af helhedsplan 51 mio. kr. 
  

I budget 2010 er afsat 30 mio. kr. til anlæg på Børne- og Undervisningsudvalgets område, hvortil 
kommer en overførsel fra 2009 på 3 mio. kr. til anlæg på skoleområdet. For 2011 og frem er afsat 20 
mio. kr. hvert år. Det vil være muligt ud fra en overordnet prioritering i byrådet at udløse yderligere 
midler via kvalitetsfonden (medfinansiering) på op mod 23 mio. kr. i 2011. 

Det anbefales, at ovennævnte anlægsbehov prioriteres i perioden 2010 – 2013, hvorefter der bør 
iværksættes en fornyet prioritering af anlægsbehov på samtlige skoler. 

AT påbud 

Ejegodskolen: Ventilation i 7 klasselokaler. Søges løst aktuelt med opsætning af mobilt udstyr. 

Nørre Alslev skole: Ventilation, gulv belægning mv. Kan alene løses ved en gennemgribende renovering. 
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Implementering af den ny skolestruktur 

Nedenfor beskrives hvordan den nye skolestruktur tænkes implementeret, hvis den besluttes på 
byrådsmødet den 11. november 2010. Beskrivelsen er udelukkende en skitsering af de elementer, der 
skal indgå i en implementeringsplan og skal præciseres og udbygges i samarbejde med relevante parter. 

Sammenlægning af skolebestyrelser 
Frem mod skoleåret 2011/2012 sammenlægges de nuværende skolebestyrelser for resten af 
valgperioden. Dog opsplittes den nuværende skolebestyrelse ved Møllebakkeskolen i en sådan grad at 
den nedlægges. 

Elever 
Alle nye elever indskrives på de nye skoler. Indskrivning flyttes fra den 15. november 2010 til den 5. 
december 2010. Indskrivningen sker på de nuværende skoler.  

Eleverne flyttes hvis deres nuværende skole nedlægges og der udarbejdes plan for hvordan de nye 
klassesammensætninger foretages. 

Personale 
Der udarbejdes i forbindelse med fremlæggelse af et endeligt forslag til ændret skolestruktur, en 
detaljeret beskrivelse af procesplan i forhold til de ansatte. Planen vil efterfølgende skulle drøftes med de 
respektive faglige organisationer, ligesom processen løbende vil skulle drøftes i Område-medudvalget for 
undervisning.  

Procesplanen har til formål at give den enkelte ansatte størst mulig tryghed ved at alle procedurer og 
tidsfrister vil være kendte. Processen vil ske trinvis således, at skolelederne til nye skoler udpeges tidligt i 
forløbet. Kort efter udpeges øvrige ledere. Den nye ledelse vil få til opgave at sammensætte den øvrige 
medarbejdergruppe på skolen blandt lærere, pædagoger, administrativt og teknisk personale. Der vil i 
denne proces ske inddragelse af skolebestyrelse og tillidsrepræsentanter og overvejes særlige 
rådgivningstilbud til personale der afskediges. Der vil i planen blive taget højde for, at nye 
medarbejdergrupper kan mødes og i fællesskab tilrettelægge den nye skoles pædagogiske linje. 

Ikke benyttede bygninger 
Følgende bygninger vil ikke blive benyttet i den nye skolestruktur; Rørbæk skole, Guldborgland skole, 
Møllebakkeskolen, Krogløvskolen, Toreby skole, Brydebjergskolen og Nørre Vedby skole. 

Bygningerne vil som udgangspunkt blive overført til ejendomsenheden. I det omfang de ikke kan finde 
kommunal benyttelse sættes de til salg.  

Fokus på fremtiden 

Ny struktur - nye skoler - nye kulturer  

I en implementeringsfase fra foråret 2011, skal der arbejdes målrettet med en proces der understøtter 
opbygningen af de nye kulturer på de nye skoler. Arbejdet skal ske i tæt samarbejde med de nye 
skolebestyrelser, skoleledelserne, ansatte, forældrene og undervisningsafdelingen. I dette arbejde er det 
vigtigt, at de kvaliteter og gode tiltag der er i den nuværende struktur, bliver medtænkt.  

Ny struktur – nye lokalområder uden skoler 

Der bør igangsættes en proces der leder frem mod et idekatalog for hvert lokalområde, der kommer til at 
stå uden skole. Idekataloget skal pege på indsatser, der skal give lokalområdet mulighed for at bibeholde 
sin egen identitet og sit lokale sammenhold. Idekatalogerne udarbejdes i tæt samarbejde mellem 
beboerne i lokalområdet og kommunen. 
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Opsamling på høringssvar. 
 
Opgørelse over høringssvar. 
 

Der er i alt indkommet 85 høringssvar til forslaget om ny skolestruktur. Disse fordeler sig på 
følgende måde: 

 38 høringssvar fra enkelte borgere, familier og grupper af borgere 

 1 høringssvar der er en generel indsigelse mod den nye skolestruktur 

 33 høringssvar med tilknytning til Krogløvskolen 

 2 høringssvar med tilknytning til Møllebakkeskolen 

 2 høringssvar med tilknytning til Toreby Skole 
 

o 12 høringssvar fra fagforeninger, institutioner, sportsklubber og interesseorganisa-
tioner  

o 19 høringssvar fra skolebestyrelser heraf et fælles med skolens MED-udvalg 

o 16 høringssvar fra MED-udvalg på skolerne 

Høringssvar fra enkelte borgere, familier og grupper af borgere 

Den generelle indsigelse mod den nye skolestruktur er en kritisk gennemgang af den revide-
rede udgave af det administrative forslag til ny skolestruktur. 

De 33 høringssvar med tilknytning til Krogløvskolen støtter alle en bevarelse af Krogløvsko-
len og fremfører mange af de i debatten allerede nævnte argumenter mod skolens nedlæg-
gelse, herunder især hensynet til et velfungerende bysamfund, økonomi og sikker skolevej. 

De to høringssvar med tilknytning til Møllebakkeskolen kommer hhv. fra en gruppe borgere 
fra Sdr. Kirkeby, Sdr. Alslev og Egebjerg området samt en gruppe borgere fra Falkerslev om-
rådet. Begge grupper argumenterer for det uheldige i at deres område bliver flyttet væk fra 
Møllebakkeskolens distrikt. 

De to høringssvar med tilknytning til Toreby Skole kommer hhv. fra en gruppe borgere i 
Sløsserup samt en familie i Toreby. Borgerne fra Sløsserup argumenterer for det uheldige i, 
at deres område flyttes væk fra det distrikt som de øvrige elever i Toreby Skole kommer i, 
nemlig skolen i Sundbys distrikt. Familien fra Toreby er for en bevarelse af Toreby Skole og 
fremfører en række bekymringer i forhold til implementeringen af den nye skolestruktur, 
herunder transport, lokaleforhold og idrætstimer. 
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Høringssvarene fra skolebestyrelser, MED-udvalg og fagforeninger m.m. 

Høringssvarene fra skolebestyrelserne, MED-udvalg og fagforeninger m.m. er for overskue-
lighedens skyld indsat i en matrix (bilag nr. 96) Matrixen er ikke udtryk for hvad der står i de 
enkelte høringssvar, men giver et overblik over hvilke emner og problemstillinger hørings-
svarene nævner. 

Flere skolebestyrelser og MED-udvalg anerkender at det er nødvendigt at ændre på skole-
strukturen. Kun to høringssvar, fra lukningstruede skoler, udtrykker direkte modstand mod 
forslaget og et enkelt svar frygter at skolestrukturen måske ikke lukker nok skoler og at pro-
cessen skal gentages om et par år. 

 
Præmissen om den bæredygtige skole 
Flere høringssvar fra både skolebestyrelser og MED-udvalg forholder sig til præmissen om 
den bæredygtige skole fra det oprindelige administrative forslag. En enkel skole ser forslaget 
som en positiv udvikling, der kan øge kvaliteten og bæredygtigheden. Et par skoler påpeger 
at en del skoler, ikke vil være bæredygtige i det fremlagte forslag. Dette skyldes dels at nog-
le skoler planlægges med et spor dels at nogle skoler, ikke får tilført elever til at sikre to ful-
de spor. 
En enkel skole mener at skolernes bæredygtighed ville kunne sikres bedre ved tre-sporede 
skoler. Omvendt mener en anden skole ikke at præmissen om at en bæredygtig skole skal 
være to-sporede er korrekt og at en et-sporet skole også kan være bæredygtig. BUPL mener 
at bæredygtighed er et spørgsmål om indhold og nærhed frem for antal spor. 
 
Arbejdsro 
Flere skoler samt lærerforeningen foreslår at skolerne over de næste par år ikke pålægges 
nye større udviklingstiltag så de kan få ro til at skabe de nye skoler og opbygge de nye kul-

turer.  
 
Sikker skolevej 
Den problematik som flest høringssvar nævner handler om sikker skolevej. Der er i svarene 
en bekymring om, at etablering af den nye skolestruktur vil give flere usikre skoleveje, en 
bekymring der kommer både fra land- og by-områder. 
 
Anderledes tiltag på skolerne 
Et par skoler påpeger vigtigheden af, at de gode organisatoriske eller pædagogiske tiltag der 
er på de lukningstruede skoler søges videreført til de nye skoler.  
Med hensyn til den særlige problemstilling omkring rullende indskoling på Toreby skole er 
der i forbindelse med opstart til næste skoleår aftalt mellem undervisningsafdelingen, Toreby 
skole og Sundskolen at den rullende indskoling fortsætter på Toreby Skole i dette skoleår.  
På informations- og indskrivningsmødet på Toreby Skole er forældrene således orienteret om 
2 muligheder for skolestart hhv. rullende indskoling på Toreby Skole og forårs-SFO på Sund-
skolen med start 1. april 2010. 
 
Specialpædagogisk bistand 
Flere skoler udtrykker ønske om at bevare deres nuværende specialpædagogiske tilbud, li-
gesom Handicaprådet udtrykker ønske om at bevare specialklasserækken på Møllebakkesko-
len. Andre svar udtrykker ønske om, at det specialpædagogiske område bliver en del af sko-
lestrukturen.  
 
SFO 
Tre skolebestyrelser frygter at SFO’erne bliver for store i forhold til de fysiske rammer, mens 
endnu et par skoler påpeger at SFO’erne bliver for store for børnene at overskue. Omvendt 
finder et MED-udvalg, at der kan være fordele ved større SFO’er da børnene har bedre mu-
ligheder for at vælge kammerater m.m. Mange skoler samt BUPL gør opmærksom på det 
skal sikres at der er egnede og lovlige lokaler til SFO.  
En enkelt skole ønsker at børnene forsætter i børnehaven frem til 1. august og altså ikke 
starter i forårs-SFO pr. 1. april. 
 
Økonomi/ressourcer 
Overordnet finder et par skoler det uheldigt at besparelser og kvalitetsløft kobles sammen, 
ligesom en skole tilkendegiver, at den generelt er mod besparelser. 
Flere skoler samt Lærerforeningen udtrykker tilfredshed med tolærerordningen samt de eks-
tra ressourcer til undervisning, der ligger i forslaget. Omvendt er en del skoler i tvivl om 
provenuet i besparelsen holder og dermed om størrelsen på det lovede kvalitetsløft holder. 
Lærerforeningen foreslår at der afsættes ekstra økonomi til fællesaktiviteter på de nye skoler 
i såvel dette som næste skoleår, så dannelse af de nye skoler får bedre betingelser. 
Med hensyn til tildelingsmodeller i den nye skolestruktur kommer to skoler med modsatret-
tede tilkendegivelser: Den ene foreslår en ren elevtildeling, hvilket er til fordel for skoler 
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med høj klassekvotient, mens den anden foreslår en klassetildeling der giver de små skoler 
et større råderum. 
Mere enkeltstående påpeger en skole nødvendigheden af at skolernes budget for vedligehol-
delse bliver så stort at skolerne kan holdes i en god stand. 
 
Personale 
En del bestyrelser og MED-udvalg udtrykker bekymring over udsigten til omrokeringer i per-
sonalet og nogle finder det slet ikke hensigtsmæssigt at ændre på personalet. Et par skoler 
er sammen med Lærerforeningen bekymret for arbejdsmiljøet i den nye skolestruktur. 
 
Ledelse 
To skoler er bekymret over udsigten til nye ledelsesteam på skolerne og et par skoler tilken-
degiver, at de ønsker at få indflydelse på ansættelse af skoleledelserne. En enkelt skole samt 
Lærerforeningen mener ikke, at der er ledelseskraft nok på de nye skoler. Lærerforeningen 
påpeger at dette specielt gør sig gældende i overgangsfasen. 
En stor del af høringssvarene fraråder fællesledelse som den der foreslås på Skolen i Saks-
købing - omvendt foreslår et par skoler fællesledelse. 
 
Skoledistrikter 
5 skoler foreslår at deres distrikter udvides. 
Det drejer sig om Møllebakkeskolen, der ønsker deres oprindelige distrikt tilbage og få tilfø-
jet Horbelev området. 
Nørre Vedby skole ønsker deres distrikt udvidet med Øster Kippinge. 
Østre Skole foreslår en udvidelse af deres distrikt mod nord så det kommer til at indbefatte 
bykernen i Nykøbing.  
Ellekildeskolen og Sakskøbing Skole foreslår også ændringer i skoledistrikterne og disse be-
handles i særskilt notat. 
Både MED-udvalget på Ejegodskolen og Nørre Skole er positive overfor et samlet skoledi-
strikt. En af skolerne ønsker at Nørre Skole bliver udskolingsafdeling og Ejegodskolen ind-
skolingsafdeling med fælles ledelse og begge skoler peger på nødvendigheden af, at have 
fokus på arbejdsforholdene i overgangsfasen. 
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                                                               Direktør for Opvækst og Velfærd  

                                                                                 Februar 2010  



Kommissorium 

Kvalitetssikring af Guldborgsund kommunes skolevæsen 

 

Status 

Skolevæsenet i Guldborgsund er kendetegnet ved at have en udgift målt pr. elev, der er lavere end 

landsgennemsnittet og lavere end sammenlignelige kommuner. Samtidig er den gennemsnitlige 

klassekvotient lavere end landsgennemsnittet.  

Elevernes faglige udbytte af undervisningen er generelt lavere end i resten af landet og i forhold til 

ungdomsuddannelserne søger færre unge i Guldborgsund Kommune gymnasiet og flere søger 

erhvervsrettede ungdomsuddannelser end resten af landet. Graden af unge, der falder fra eller vælger om 

undervejs i ungdomsuddannelserne er ligeledes høj. 

Der er i Guldborgsund kommune 5805 elever i almindelige klasser fordelt på 19 folkeskoler med et elevtal 

på den enkelte skole fra ca. 100 elever til ca. 500 elever.  

Elevtallet for de kommende år viser et markant fald, hvilket alt andet lige vil betyde en yderligere nedgang i 

klassekvotienterne. 

Byrådet i Guldborgsund kommune har iværksat en række tiltag for at rette op på den økonomiske situation 

herunder genskabe det fornødne råderum. I den forbindelse er der politiske forventninger til, at 

skoleområdet bidrager. 

På den baggrund er der behov for at arbejde videre med at effektivisere og kvalitetsudvikle Guldborgsund 

kommunes skoler, herunder at revurdere den nuværende skolestruktur via et analysearbejde, der skal lede 

frem mod en række forslag til et kvalitetssikret skolevæsen, med fokus på økonomisk bæredygtighed samt 

faglig udvikling.   

På dette grundlag gives følgende kommissorium: 

Projektgruppe 

Der nedsættes en projektgruppe med følgende sammensætning 

 Morten Mygind Jensen, undervisningschef (fmd.) 

 Hans Christiansen, teamleder Opvækst og Velfærd 

 En repræsentant for Økonomi og Finans 

 En repræsentant for Infrastruktur og Velfærd  

 En repræsentant for Løn- og Personale  

 



Sekretariatet for projektgruppen forankres i Opvækst og Velfærd. Der arbejdes med dagsordener og 

referatskrivning og projektgruppen vælger selv sin referent. 

Der tilknyttes en arbejdsgruppe bestående af 

 Benedikte Kania, Opvækst og Velfærd 

 Charlotte Guldager, Steffensen Økonomi og Finans 

 Thomas Dandanell Nielsen, Opvækst og Velfærd 

Videre tilknyttes de nødvendige ressourcer til arbejdsgruppen fra Ejendomsenheden, Løn- og 

Personalekontoret, Plan og Erhverv, Økonomi og Finans og øvrige afdelinger under Opvækst og Velfærd. 

Arbejdsgruppen bistår projektgruppen i udarbejdelse af konkrete oplæg. 

Der knyttes en refleksionsgruppe til projektgruppen bestående af 

 3 repræsentanter fra skolernes ledelser (Espen F. Andersen, Gitte Bremer og John Olesen) 

 3 repræsentanter fra forældre i skolebetyrelser 

 1 repræsentant fra Skolelederforeningen 

 1 repræsentant fra DLF 

 1 repræsentant fra BUPL 

 1 repræsentant fra FOA 

Refleksionsgruppen bistår projektgruppen med udarbejdelse af vurderinger, kvalificering af oplæg og dialog 

vedrørende formidling til skolerne. 

Projektgruppen refererer til en styregruppe bestående af direktionen. 

Opgaven 

Projektgruppen har til opgave at gennemgå den eksisterende skolestruktur med henblik på at komme med 

forslag til effektiviserings- og kvalitetsudvikling. 

Projektgruppen skal fremkomme med en bredere beskrivelse af de aktuelle udfordringer for Guldborgsund 

kommunes skolevæsen.  

Projektgruppen skal uarbejde konkrete og gennembearbejdede oplæg til ændringer i den nuværende 

skolestruktur. Ændringerne kan afspejle sig i form af sammenlægninger af skoler, ændringer i 

skoledistrikter, skolenedlæggelser, eller i etablering af nye skoler. 

Med udgangspunkt i hvert af de ovenfor nævnte forslag skal projektgruppen give en vurdering i forhold til; 

pædagogisk bæredygtighed, skolestørrelse og fremadrettet elevtalsudvikling, økonomiske konsekvenser, 



personaleforhold, anlægsbehov og udnyttelse af lokaler, overgang til frie grundskoler, frit skolevalg, 

integration, øvrig kommunal planlægning og behov for skolebuskørsel. 

Pædagogisk bæredygtighed dækker over en samlet vurdering af skolens samlede pædagogiske muligheder 

for opfyldelse af folkeskoleloven, herunder mulighederne for holddannelse, udnyttelse af de ansattes 

faglige kvalifikationer, fleksibel tilrettelæggelse, teamsamarbejde og inklusion. 

Forhold vedrørende SFO, specialpædagogisk bistand/ vidtgående speciel undervisning inddrages, hvor 

dette er relevant. 

Projektgruppen skal på baggrund af høring og dialog med berørte parter beskrive en række praktiske og 

mere konkrete problemstillinger i tilknytning til foreslåede ændringer i skolestrukturen. 

Projektgruppen skal understøtte den politiske proces og udarbejde alle relevante oplæg i sagen. 

Sagen vil blive fremlagt som forslag til ændret styrelsesvedtægt i henhold til bekendtgørelsen nr. 615 af 

19/07/1993 om procedure ved en skolenedlæggelse. 

Projektgruppen afslutter sit arbejde med at fremlægge et færdigt forslag til behandling i 

1. Styregruppen 

2. Børne- og Undervisningsudvalget 

3. Økonomiudvalget 

4. Byrådet 

Og i nævnte rækkefølge, hvor der er taget hensyn til hørings- og beslutningsprocesser. 

Af hensyn til sagens planlægningsstrategiske karakter orienteres styregruppen (direktionen) løbende om 

status og involveres forinden der udarbejdes politiske beslutningsoplæg. 

Datagrundlag 

Projektgruppen anvender KMD s elevsystem samt skoleprognose i forhold til beskrivelse af 

elevtalsudviklingen. Videre anvender projektgruppen Eco nøgletal og kommunens egen kvalitetsrapport i 

sine vurderinger og beskrivelser. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tidsplan 

Projektgruppen skal færdiggøre sit arbejde så betids, at der kan ske oversendelse af forslag til 

økonomiudvalget senest til møde i juni 2010. Der henvises til udarbejdet tids- og procesplan i forhold til 

orientering og inddragelse af berørte parter og politisk behandling. 

Tidsplanen sikrer, at en evt. ændret skolestruktur kan vedtages efter endt høring inden 1. december 2010 

med ikrafttræden fra 1. august 2011. 

Projektgruppen afslutter sit arbejde med den endelige behandling i byrådet i november 2010. 

Andet 

Økonomiudvalget vedtager samtidig med nævnte kommissorium, at vakante stillinger som skoleleder, 

viceskoleleder, afdelingsleder eller SFO leder i perioden fra 1. marts 2010 til 1. december 2010 vurderes 

individuelt af Direktør for Opvækst og Velfærd inden eventuelt stillingsopslag.  

I samme periode ændres reglerne for frit valg, så der kan indskrives elever op til 20 i hver klasse efter 

principperne for frit skolevalg. Ansøgninger over dette elevantal kræver særskilt dispensation efter 

individuel vurdering af Direktør for Opvækst og Velfærd. 
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 Byrådet – August 2010 

Skolestruktur med 13 skoledistrikter 
Hvor den nuværende skolestruktur har 19 skoledistrikter består den ny skolestruktur af 13 skoledistrikter med 
skoler på 14 adresser.  

 
 Den nuværende skolestruktur Den nye skolestruktur 
Område vest 
 

• Nysted skole 
• Brydebjerg skole 
• Sakskøbing skole 
• Ellekilde skole 
• Toreby skole 
• Sundskolen 
 

• Skolen i Nysted 
• Skolen i Sakskøbing med to afdelinger 
• Skolen i Sundby 

 

Område nord 
 

• Guldborgland skole  
• Nordby skole 
• Eskilstrup skole 
• Nørre Alslev skole 
• Nørre Vedby skole 
• Stubbekøbing skole 
• Møllebakkeskolen 

 

• Skolen i Nordbyen 
• Skolen i Eskilstrup 
• Skolen i Nørre Alslev 
• Skolen i Stubbekøbing 
• Skolen i Nørre Vedby 

 

Område Syd 
 

• Ejegodskolen 
• Nørre skole 
• Østre skole 
• Lindeskovskolen 
• Krogløvskolen 
• Svaneskolen 

• Skolen på Nørrebro 
• Skolen på Østerbro  
• Skolen ved Lindeskov 
• Skolen i Væggerløse 
• Skolen i Horreby 
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 Byrådet – August 2010 

Skolen i Nysted 

Skolen i Nysted får til huse i nuværende Nysted skoles bygninger.  

Skoledistriktet består af Brydebjergskolen og Nysted skoles nuværende distrikter der sammenlægges. Endvidere 
tilføjes den sydligste del af nuværende Toreby skoles distrikt; Fuglsang og Sløsserup. 
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 Byrådet – August 2010 

Skolen i Sakskøbing 

Skolen i Sakskøbing får to afdelinger. Indskoling placeres på den nuværende Ellekildeskolen og udskoling på 
nuværende Sakskøbing skole.  

Skoledistriktet består af de nuværende distrikter for Guldborgland skole, Sakskøbing skole og Ellekildeskolen, de 
tre distrikter sammenlægges. 
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 Byrådet – August 2010 

Skolen i Sundby 

Skolen i Sundby placeres i nuværende Sundskolens bygninger.  

Skoledistriktet består af Toreby skole og Sundskolens nuværende distrikter der sammenlægges, undtaget den 
sydligste del af nuværende Toreby skoles distrikt; Fuglsang og Sløsserup. 
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 Byrådet – August 2010 

Skolen i Nordbyen 

Skolen i Nordbyen placeres i nuværende Nordbyskolens bygninger.  

Skoledistriktet består af det nuværende Nordbyskolens distrikt undtaget Bruntofte. 
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 Byrådet – August 2010 

Skolen i Eskilstrup 

Skolen i Eskilstrup placeres i nuværende Eskilstrup skoles bygninger.  

Skoledistriktet består af det nuværende skoledistrikt, der forøges mod syd med Bruntofte og mod nord med Nørre 
Kirkeby og Lommelev. 
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 Byrådet – August 2010 

Skolen i Nørre Alslev 

Skolen i Nørre Alslev placeres i nuværende Nørre Alslev skoles bygninger.  

Skoledistriktet består af nuværende Nørre Alslev skoles distrikter der tillægges Alstrup og fratrækkes den sydlige 
del af skoles distrikt, Nørre Kirkeby og Lommelev. 
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 Byrådet – August 2010 

Skolen i Nørre Vedby 

Skolen i Nørre Vedby placeres i nuværende Nørre Vedby skoles bygninger. 

Skoledistriktet består af nuværende Nørre Vedby skoles distrikt fratrukket den sydlige del; Alstrup. 
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 Byrådet – August 2010 

Skolen i Stubbekøbing 

Skolen i Stubbekøbing placeres i nuværende Stubbekøbing skoles bygninger.  

Nuværende Stubbekøbing skoles distrikt forøges med den nordlige del af nuværende Møllebakkeskolens distrikt; 
Virket. 
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 Byrådet – August 2010 

Skolen i Horrreby 

Skolen i Horreby placeres i nuværende Møllebakkeskolens bygninger. 

Skoledistriktet består af nuværende Møllebakkeskolens distrikt fratrukket den nordlige del; Virket og den Sydlige 
del; Sønder Kirkeby, Egebjerg og Sønder Alslev. 
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 Byrådet – August 2010 

Skolen på Østerbro 

Skolen på Østerbro placeres i nuværende Østre skoles bygninger og det nuværende Østre skoles distrikt reduceret 
med den sydligste del, der er omgivet af nuværende Lindeskovskolens distrikt; Danmarksvej og Vendsysselvej. 
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 Byrådet – August 2010 

Skolen ved Lindeskov 

Skolen ved Lindeskov placeres i nuværende Lindeskovskoles bygninger.  

Det nuværende Lindeskovskolens distrikt forøges med den nordlige del af nuværende Krogløvskolens distrikt; 
Sønder Vedby, den sydlige del af nuværende Østre skoles distrikt; Danmarksvej og Vendsysselvej, samt den 
sydligste del af nuværende Møllebakkeskolens distrikt; Sønder Kirkeby, Sønder Alslev og Egebjerg 
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 Byrådet – August 2010 

Skolen på Nørrebro 

Skolen på Nørrebro placeres på den nuværende Ejegodskole. Skoledistriktet består af de nuværende distrikter for 
Ejegodskolen og Nørre skole der sammenlægges. 
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 Byrådet – August 2010 

Skolen i Væggerløse 

Skolen i Væggerløse placeres i nuværende Svaneskoles bygninger. Distriktet består af de nuværende distrikter for 
Svaneskolen og Krogløvskolen der sammenlægges, undtaget den nordlige del af Krogløvskolens distrikt; Sønder 
Vedby. 
 

 



 

 

 

Bilag 6 

 

Tids- og procesplan vedrørende kvalitetssikring af skolevæsenet i Guldborgsund 

Kommune 

 

Bilaget tæller 2 sider og er nummeret 1-2 



 

TIDS- OG PROCESPLAN VEDRØRENDE KVALITETSSIKRING AF  

SKOLEVÆSENET I GULDBORGSUND KOMMUNE 

Tidspunkt Handling Formål 

Torsdag den 25.02.10 Byrådsseminar Orientering og igangsætte 

proces.  

Torsdag den 25.02.10 kl. 17–18 
Byrådssalen 

Orienteringsmøde for skoleledere 
og skolebestyrelsesformænd 

Orientering om processen og 
kommissorium 

Fredag den 26.02.10 Kl. 9.00 Hoved MED Orientering om byrådsseminar 

Fredag den 26.02.10 kl. 9.00 Orientering til TR + SR under 
DLF ved møde på Kobæk Strand, 
Skælskør 

Orientering om processen og 
kommissorium 

Fredag den 26.02.10 kl. 12.00 Områdeudvalg Undervisning Orientering om processen og 

kommissorium 

Mandag den 01.03.10 ØK Godkendelse af kommissorium 
og tids- og handleplan. 

Mandag den 15.03.10 Børne- og Undervisningsudvalg Drøftelse af oplæg vedr. generel 
udvikling af skolerne.  

Onsdag den 17.03.10 Skoleledermøde Drøftelse af oplæg vedr. generel 
udvikling af skolerne. 

Mandag den 22.03.10 kl. 19 
Tirsdag den 23.03.10 kl. 19 
Onsdag den 24.03.10 kl. 19 

Dialogmøder med 
skolebestyrelserne 

Drøftelse af oplæg vedr. generel 
udvikling af skolerne mv. 

Mandag den 19.04.10 
 

Børne- og 
Undervisningsudvalgsmøde 

Drøftelse og kvalificering af 1. 
udkast til fremtidig 

kvalitetssikring af skolevæsen 

Onsdag den 21.04.10 Skoleledermøde Drøftelse og kvalificering af 1. 
udkast til fremtidig 
kvalitetssikring af skolevæsen 

Torsdag den 22.04.10 

 

Debatmøde med skolebestyrelser 

og medarbejder repræsentanter 

Drøftelse og kvalificering af 1. 

udkast til fremtidig 

kvalitetssikring af skolevæsen 

Fredag den 23.04.10 Områdeudvalg Undervisning Drøftelse og kvalificering af 1. 
udkast til fremtidig 
kvalitetssikring af skolevæsen 

Tirsdag den 27.04.10 Byrådsseminar Drøftelse og kvalificering af 1. 
udkast til fremtidig 
kvalitetssikring af skolevæsen 

Mandag den 3.05.10 Ekstraordinært Børne- og 
Undervisningsudvalgsmøde 

Drøftelse af revidering af forslag 
til kvalitetssikring af skolevæsen 

Mandag den 17.05.10 
 

Børne- og 
Undervisningsudvalgsmøde 

Forslag til kvalitetssikring af 
skolevæsen. 
Sagen sendes til ØK og Byrådet 

Torsdag den 17.06.10 

 

Byrådsmøde Forslag til kvalitetssikring af 

skolevæsen. 
Sagen sendes i høring i 
skolebestyrelserne ved berørte 
skoler og samarbejdsudvalg + 

faglige organisationer 

 

 

 Forslaget offentliggøres i lokale 

medier 

  Forslaget er i offentlig høring og 
til udtalelse i skolebestyrelser, 
MED udvalg og områdeudvalg.  



 

TIDS- OG PROCESPLAN VEDRØRENDE KVALITETSSIKRING AF  

SKOLEVÆSENET I GULDBORGSUND KOMMUNE 

 

Tidspunkt Handling Formål 

Mandag den 30.08.10 Borgermøde Orientering og drøftelse 

Tirsdag den 31.08.10 Borgermøde Orientering og drøftelse 

Onsdag den 01.09.10 Borgermøde Orientering og drøftelse 

Tirsdag den 13.09.10 Høringsfristen udløber  

  Sagsbehandling og ekstra frist til 
indsigelser jf. bekendtgørelsen 

Mandag den 11.10.10 Børne- og 
undervisningsudvalgsmøde 

Behandling af forslag til 
kvalitetssikring af skolevæsen 

med indkomne høringssvar. 
Sagen fremsendes til ØK og 
byråd 

Mandag den 01.11.10 Økonomiudvalgsmøde Behandling af forslag til 
kvalitetssikring af skolevæsen 

med indkomne høringssvar. 

Sagen fremsendes til Byråd 

Torsdag den 16.11.10 Byrådsmøde Behandling og beslutning af 
forslag til kvalitetssikring af 
skolevæsen med indkomne 
høringssvar. 

 



Bilag 7 

Screendumpet fra Guldborgsund Kommunes hjemmeside viser skolestrukturens høringsperiode. 

Lokaliseret på Guldborgsund Kommunes hjemmeside d. 1. september 2011 via URL: 
http://www.guldborgsund.dk/da/Nyt/2010/sep/Ny_skolestruktur_i_hoering.aspx 
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Budgetforlig for 2011 

 

Bilaget tæller 6 sider og er nummeret 1-6 

 















 

 

 

Bilag 9 

 

Udsnit af høringssvar fra interessenter 

 

Bilaget tæller 19 sider og er nummeret 1-19 







 
NØRRE ALSLEV 
SKOLE 

 

 

NØRRE ALSLEV SKOLE 

 

NØRRE ALSLEV PARKVEJ 5 

4840 NØRRE ALSLEV 
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SAGSNR. XXX 

SAGSBEHANDLER: JOLE 

 

DIR +45 5473 1442 

MOBIL: 3131 6190 

EMAIL:JOLE@GULDBORGSUND.DK 

WWW.NORREALSLEV-SKOLE.DK 

3. NOVEMBER 2010 

 

HØRINGSSVAR SKOLEBESTYRELSEN 

 

 

Skolebestyrelsen på Nørre Alslev Skole anerkender at det er 

nødvendigt at se på skolestrukturen i Guldborgsund Kommune. 

 

I forhold til bemærkningerne i materialet om den bæredygtige 

skole er vi helt enige, måske kunne der effektiviseres endnu 

mere ved at mere etablere tresporede skoler. 

 

Konsekvenserne af det fremlagte forslag er nu, at vi ikke får 

bæredygtige skoler med 2 spor og ca. 400 elever – det kan vi 

kun beklage. Det ønsker vi ikke at anbefale. 

 

I forhold til skoledistrikter omkring Nørre Alslev Skole kan vi 

konstatere, at der i forslaget tilføres området omkring Alstrup 

og at der til gengæld fjernes områderne i Nørre Kirkeby og 

Lommelev. Vi kan tillige konstatere, at der i de områder der 

flyttes bor ca. 14 børn, fordelt over hele skoleforløbet. Denne 

flytning har ingen konsekvens for antallet af klasser på Nørre 

Alslev Skole, men vil medføre at flere familier vil få børn på 2 

skoler. Vi anser denne ændring for unødvendig. 

 

Skolebestyrelsen kan konstatere, at der i forslaget slet ikke er 

taget stilling til placering af den specialundervisning, der i øje-

blikket foregår i de særlige klasser, specialklasser, autistklas-

ser, AKT klasser, satellitklasser m.m. Denne placering vil have 

stor indvirkning på lokalesituationen på de enkelte skoler, alt 

efter hvilken beslutning der træffes på dette område. Mange 

skoler har ikke den fornødne plads til at oprette ekstra klasser 

eller undervisningstilbud. På Nørre Alslev Skole skal vi i gang 

med en ombygning/renovering, og i den udarbejdede helheds-

plan er der ikke sat lokaler af til flere specialundervisningstil-

bud. Er der planer om at omlægge den specialpædagogiske bi-

stand, så den primært skal finde sted på den enkelte skole, bør 

dette være en del af skolestrukturen, således at kommende 

ombygninger tager højde for den ændrede struktur i specialun-

dervisningsområdet. 

 

I forslaget til skolestruktur foreslås det at skolerne i Sakskø-

bing lægges sammen til en skole på 2 matrikler. Skolebestyrel-

sen kan ikke anbefale dette forslag. Det er vigtigt for Skolebe-

styrelsen at fastslå at en skole ligger på en matrikel, med egen 

Skolebestyrelse og en selvstændig ledelse. 

 



 

SIDE 2/3 I forlængelse af ovenstående bør skolen på Nørrebro i vores 

optik fortsætte som 2 skoler indtil Ejegodskolen er renove-

ret/udvidet. Tidsperspektivet for en renovering er ikke beskre-

vet. 

 

Det er vigtigt for Skolebestyrelsen at påpege, at der på nogle 

skoler dannes nogle meget store SFO’er, som skal tilgodeses i 

forhold til både inde og udearealer. Der skal være tilstrækkelig 

plads til at lave et ordentligt pædagogisk tilbud ud fra de inten-

tioner, der ligger i baggrundsmaterialet. 

 

Uden at gå nærmere ind i det budgetmæssige overslag, og det 

provenu der skulle komme ud af de foreslåede ændringer, skal 

vi ikke undlade at udtrykke vores betænkeligheder ved om det-

te provenu opnås. Alene beslutningen om at eleverne, der er 

indskrevet, ved skoleårets start 2011 ikke flyttes til de nye sko-

ler vil gøre at der vil være en betydelig usikkerhed i disse be-

regninger. Groft sagt kan dette provenu bredes ud over en 9-

årig periode. 

 

Den øgede tildeling af undervisningstid til 1. klasserne er vi 

glade for. Dog har vi bemærket at der som en konsekvens af 

denne tildeling ikke afsættes timer til hold og specialundervis-

ning på 1. årgang, dette ser vi gerne ændret. 

 

De foreslåede sammenlægninger/nedlæggelser af skoler med-

fører for både børn, lærere, ledelser og skolebestyrelser store 

udfordringer, og vi vil herfra anbefale at der gives skolerne ar-

bejdsro til at få gennemført sammenlægningerne. Sammen-

lægningerne og arbejdet omkring inklusion fylder nok. Derfor 

skal skolerne ikke udsættes for flere store initiativer fra politisk 

hold de næste par år. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

John Hansen                                         John Olesen  

Formand                                               Skoleleder 
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STUBBEKØBING 
SKOLE 
 

 
3. NOVEMBER 2010 

 

 

 

 

 

Høringssvar vedrørende forslag til ny skole-

struktur i Guldborgsund Kommune. 
 

 

Skolebestyrelsen ved Stubbekøbing Skole har med interesse fulgt med i struktur-

debatten og de mange forskellige forslag, der i den anledning har været diskute-

ret. 

Vi har nu fået det endelige politiske forslag, som vi skal tage stilling til.  

 

Der er to vinkler at anskue forslaget fra. Den ene er de lokale forhold omkring vo-

res skole. Konkret betyder forslaget for Stubbekøbing Skole, at vores skoledistrikt 

udvides en smule i forhold til det nuværende. Det giver grundlag for en tosporet 

skole i en centerby, det anser vi for en god og fornuftig disposition. 

 

Fremadrettet ser vi det som en nødvendighed, at der i de kommende år bliver 

skabt ro omkring skolevæsenet, så de forskellige nye kulturer kan bundfælde sig 

og hæve niveauet for det samlede skolevæsen. Vi skal nu i gang med de helt store 

ændringer, og har ikke brug for, at man om kort tid – måske to år, igen skal igen-

nem en meget svær sammenlægningsproces for elever og ansatte. 

 

Skolebestyrelsen har set på sin egen rolle som konsekvens af den nye skolestruk-

tur. 

Her finder vi, at man sætter skolebestyrelsen uden for døren i forhold til at være 

med til at ansætte skolens ledelse. Vi mener, at det strider imod de intentioner, 

der er i lovgivningen omkring skolebestyrelsens arbejde. 

 

Vi har en sidste ting, som vi finder det vigtigt at gøre opmærksom på, nemlig at 

man ved dannelse af de nye skoler med de nye ledelser sikrer, at de gode initiati-

ver der er i gang på vores skole vil kunne fortsætte og videreudvikles til gavn for 

eleverne.       

 

Samlet set anerkender vi, at Guldborgsund Kommune befinder sig i en meget van-

skelig situation både m.h.t. økonomi og kvalitetssikring af skolevæsenet. Den fo-

religgende plan må bygge på kompromisets vanskelige kunst, og vi bakker for så 

vidt op omkring planen med de ovenstående forbehold.  

 

 

Skolebestyrelsen ved Stubbekøbing Skole 

Martin Vestergaard 

 

 



Høringssvar til Forslag til ændringer i Guldborgsund Kommunes skolevæsen 

 

 

Den kommende skolestruktur er simpelthen ikke gennemtænkt godt nok. Der mangler mange vigtige 

detaljer i planen, som vi ikke kan læse os frem til nogle steder. 

 Hvordan vil man finde plads til eleverne fra Krogløvskolen, da Svaneskolen ikke pt. kan rumme alle?  

 Hvad koster det at udbygge Svaneskolen? 

 Hvad koster det at lave en sikker skolevej? 

 Hvad koster det at køre eleverne i bus til Svaneskolen? 

 Hvad koster det at ændre navn på Svaneskolen? 

 Hvad sker der for de elever, der ikke trives, når det frie skolevalg i en periode suspenderes? 

 Hvilken betydning har det for et lokalsamfund, når deres skole lukkes? 

 Hvad vil man gøre for netop dette lokalsamfund? 

 Hvordan vil man sikre tilflytning? 

  

Sådan vil vi kunne blive ved med at stille spørgsmål til et forslag, der ikke er godt nok…… 

 

Hvis I politikere vælger at lukke byens hjerte, nemlig Krogløvskolen, ja så vælger I også at lukke et helt 

samfund. Så kort og enkelt kan det siges. Der vil ikke komme flere tilflyttere med børn til byen og de 20 

byggegrunde som Kommunen har til salg, vil bare få lov til at stå tomme mange, mange år frem i tiden. Det 

koster penge for Kommunen at ha så mange grunde liggende. Disse grunde, skal holdes ved lige og må ikke 

bare få lov til at gro vildt.  

Idestrup er faktisk en blomstrende landsby, eller rettere sagt, var en blomstrende landsby. For med 

forslaget til ændringer i Guldborgsund Kommunes skolevæsen, blev der også sat en stopper for det. 

Dette betyder at de lokale erhvervsdrivende, de lokale foreninger og folk med børn vælger at bosætte sig 

andre steder. Dette var hvad der skete for Lolland Kommune, da de valgte at lukke skoler. Ønsker I virkelig 

at vi skal ha en afvikling af landsbyerne? Dette kan koste Kommunen dyrt i den sidste ende. Der vil blive 

mangel på ressource stærke borgere, og dermed også et fald i indtægterne for Kommunen.   

Krogløvskolen er en skole midt i en lille landsby. Dette har selvfølgelig været af stor betydning for vores valg 

af bopæl.  Det har for os altid været vigtigt, at vores børn ikke skulle transporteres i bil eller bus for at 

komme til skole. Vores børn har selv enten kunne gå eller cykle til skole, sport og til legekammerater. De 

har lært at bevæge sig rundt i trafikken, da de ikke er blevet sat på en bus hver dag for at komme til skole. 

 Hvis forslaget vedtages, vil det betyde, at lige netop vores første prioritet for valg af bopæl falder væk. 

Havde vi dengang vidst, at der skulle lukkes skoler i Guldborgsund Kommune, havde vi helt sikkert ikke valgt 

at bosætte os her.  Vi ved at mange andre med skolebørn her i Idestrup har det på samme måde, og 

tilflyttere med børn kommer der nok ikke flere af! 



 Vi har valgt at bo på landet, hvor der er en god skole, tæt ved skov og strand, og tæt på Nykøbing F. Hvis 

forslaget vedtages, vil det betyde store omvæltninger for mange her i Idestrup. Deres børn skal til at 

transporteres i bus hverdag, da skolevejen til Væggerløse er farlig. Og indtil nu er der ikke kommet nogen 

melding fra Kommunen om, at bus ordningen gælder for alle elever.  Hvad skal de elever så gøre, som ikke 

bliver tilbudt bus ordningen? Jo de skal enten cykle eller køres af forældrene. Ønsker Kommunen virkelig at 

sætte deres liv på spil, ved at lade dem cykle på en farlig skolevej?  

Hvis alle eleverne fra Krogløvskolen skal transporteres i bus betyder det, at der hver morgen skal køre 

mindst 5 busser fra Idestrup til Væggerløse. Det koster rigtigt mange penge ca. 2000 kr. pr. dag, hvilket på 

200 skoledage giver en udgift på 400.000 kr. om året og hvor er så besparelsen på skolelukningen? 

Ligeledes vil en cykelsti fra Idestrup til Væggerløse komme til at koste Kommunen mange penge, ca. 10 

millioner kr. Der er altså ingen besparelser at finde ved de to løsninger for Kommunen.  Hvor er det så lige 

der er en besparelse på de 5 millioner kr., som Kommunen påstår de vil spare ved at lukke Krogløvskolen?  

 

Idestrup rummer en masse andre gode ting end lige Krogløvskolen, men hvor længe vil byen blive ved med 

det? 

Der er boldklubben B.1938, Hallen, Trivselskompagniet, Kikseklubben (en del af Trivselskompagniet), 

Ungdomsklubben, Tennisklubben, Badmintonklubben, Hobby klub, osv. osv……. 

Alle de nævnte gør en masse for ungdommen her i Idestrup. Men der vil desværre ikke komme en ny 

ungdom, hvis der ikke også er en skole. Dette kan så betyde at alle gode aktiviteter for børn og unge må 

lukke og slukke, for hvem gider hjælpe til med det store arbejde der er i disse foreninger, hvis der ikke er 

nogen unge mennesker der bruger dem.  

Ud fra overnævnte kan vi derfor konkludere, at der må ske noget andet her i Idestrup, hvis ikke det skal 

blive til en spøgelsesby. 

Vi har som så mange andre besluttet, at det ikke er Kommunens opgave, at fortælle os, hvilken skole vores 

børn skal gå i. Vi har derfor valgt at melde vores barn ind i Idestrup Privatskole, hvis Krogløvskolen lukker. 

Spørgsmålet er så om Kommunen denne gang vil være mere samarbejdsvillig end de hidtil har været og 

dermed sikre den videre udvikling af landsbyen, nemlig ved at lade Idestrup Privatskoles venner købe 

bygningerne til en fair pris. Bygningerne er jo som skabt til at drive skole i og alt andet ville være det rene 

nonsens. 

Hvis Krogløvskolen ikke længere skal være der og ej heller Privat skolen, ja så vil konsekvensen desværre 

nok være, at bygningerne bliver ødelagt og komme til at stå som en ruin, med mange smadrede ruder og 

andet hærværk. Det er jo set andre stede, at når ting får lov til at forfalde, ja så er der ingen, der gider 

passe på dem.   

Kommunen har helt glemt at lytte til lokalbefolkningen i denne her sag.  Mange borgere i Idestrup er 

kommet med mange forslag til Kommunen omkring besparelser på skoleområdet. Selv ved en ændret 

struktur, vil mange af disse besparelser kunne komme i spil, men end ikke dette har man ønsket.  

 



 John Brædder sagde bl.a. på et dialogmøde i Marrebæksalen tirsdag den 18. maj 2010, at det var folk ude i 

”marken” man skulle lytte til, for det var jo dem der vidste hvad tingene handlede om. Det samme gjorde 

sig gældende med hensyn til besparelser. John Brædder sagde ligeledes, at han ville støtte landsbyer med 

ildsjæle. 

 Nu er det så vi ikke helt kan nikke genkendende til disse udsagn.   

Der har ikke været opbakning til de lokale ildsjæle her i Idestrup, der har heller ikke været lyttet til de 

forslag der er kommet her fra byen. Nej alt er blevet arkiveret lige ned i papirkurven.  Vi har prøvet og 

prøvet på at fortælle Jer, at det I har gang i ikke holder en meter. Det er så mange fejl i de oplysninger der 

kommer fra administrationen at det er katastrofalt. Den administrerende direktør udtaler selv, at hendes 

medarbejdere ikke havde fantasi til at komme med flere forslag til ændringer i skolestrukturen. Hvad 

pokker skal det betyde? Har Guldborgsund Kommune virkelig sådan en ringe administration?  Hvis det er 

korrekt, hvorfor har Kommunen så ikke valgt at lytte til de forslag som er kommet fra borgerne, det er jo 

dem der ude i ”marken” som ved, hvilken betydning det vil få for deres område, og det er jo lige netop det 

John Brædder sagde at Kommunen skulle?  

 

 

HUSK: Det kan blive dyrt ikke at lytte. 

 

Med venlig hilsen  

 

Dorthe og Karsten Bjerre                                                                                                                                            

Patrick, Andreas og Sebastian Bjerre                                                                                                               

Østersøvej 5                                                                                                                                                                         

4872 Idestrup 











Høringssvar vedr lukning af Krogløv Skolen. 
 
Det er med stor sorg og magteløshed, at jeg er vidne til Krogløvskolen er indstillet til lukning. Hvordan kan man 
lukke en skole der lige er blevet sat istand for 20 mill. kr. er mig en kæmpe gåde !!!!! 
 
I siger at skolen ligger geografisk dårligt, derfor er det den der lukker og ikke Svane Skolen eller Møllebakken. 
Der går altså ca. 250 elever på Krogløv skolen, så vil da sige at skolen ligger der hvor eleverne er. De bor nu 
engang i Idestrup og ikke i Væggerløse og Horreby eller omegn. I begrunder det også med at børnene fra 
Gedser ikke skal kører mere i skolebus end de i forvejen gør, ja men de skal nu engang ud at kører og 5 min. fra 
eller til, skal vel ikke ødelægge det for 250 børn i Idestrup. Er I klar over det ikke kun er en skole i lukker men et 
helt samfund, vi kan jo alle se hvordan andre byer "visner" hen når skolen lukker. Skolebygningerne kommer til 
at stå tomme og efter et par år kommer til at ligne spørgelsesbyer. Nu er det jo sådan at der vist er noget med at 
partierne har lavet "hemmelige" aftaler om salg af skolebygninger, så en kommende privatskole ikke må 
købe dem. Er dette ikke rigtigt !!!! 
 
I må jo også (som folkevalgt) kigge på hvor mange huse der er solgt i Idestrup siden skolelukninger er kommet 
på dagsordnen i april måned, ja hvor mange: 1 stk. Kender 2 familier der har kigget på byggegrunde i Idestrup, 
men de vil helt bestemt ikke købe, før de ved om der vil ligge en skole også i årene fremover. 
Har selv overvejet at købe hus i Idestrup (bor til leje) men skal absolut ikke købe hus i en by hvor der ikke er en 
skole. (vil jo være helt umuligt at få det solgt igen). Har I kære politikerne regnet på hvis familier fraflytter 
kommunen, hvor mange skattekroner den vil miste. Og folk vil fraflytte hvis der ikke er en skole. 
 
Hvad er det I som Politiker har tænkt jer, der er ingen konstruktiv dialog med jeres vælgere, troede vi levede i et 
land med demokrati, og hvor vores folke valgte, tager varer om deres vælgers meninger. Det eneste vi har i 
Guldborgsund Kommune er fantasiløse politikere, der kun vil se i en retning. En politiker der ved hvert 
borgermøde sidder og "håner" borgere fra Idestrup, skulle suspenderes og ikke have mulighed for at stille op til 
valg igen. 
Hvor kunne det dog være fantastisk hvis I politikere i Guldborgsund Kommune turde gå imod strømmen, vise 
andre kommuner hvordan man kunne gøre ved hjælp at demokrati, dialog og lytte til gode argumenter fra 
vælgerne. Tænk hvis det var Guldborgsund Kommune der blev fremhævet i pressen for den kæmpe indsats I 
havde udført (dette er en drøm for sådan bliver det aldrig i Guldborg Kommune, så længe det er jer som 
politikere det sidder her). 
 
Jeanette Christensen 
Systoftevej 5 
4800 Nykøbing F. 
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Til Byrådet 

Att. Birthe Ussing 
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Bemærkninger til ” forslag vedr. Skolestruktur” 

 

Guldborgland skoles lærere har d. 25. oktober 2010 har drøftet det udsendte forslag og har flg. be-

mærkninger: 

At vi er bekymrede: 

For at overgangen bliver for kaotisk pga. af det korte tidsrum der vil være i 2011. 

For de svageste elever som skal flytte. Det er alm. faglig viden, at de svageste grupper af børn har 

behov og trives bedst med overskuelig- og genkendelighed. I den forslåede strukturændring skal ele-

ver allerede igen skifte skole efter 4. klasse hvilket betyder for nogle børn efter 1 år og for de næste 

efter 2 år, hvilket vil være meget ”omskiftelig” for disse børn. 

For at viden om børnene går tabt i denne overlevering. 

Vi er forundrede over: 

 at det kun er i 1. og 2. Klasse, at der tilføres ekstra resurser og ikke 0., da denne er obligatorisk. 

Vi opfordrer til: 

de modtagne skoler og de ”lukkede” skoler/klasser mødes, 

at da den ny struktur medfører, at antallet af elever i klasserne øges, at der tilføres flere undervis-

ningstimer på flere klassetrin og i alle fag så disse kommer op på vejledende timetal. 

Ang. Visioner i den nye skolestruktur: 

Vi er enige i at visionen og målsætning for den ny skolestruktur hvad angår ”Trivsel, Faglighed, 

økonomi, Personale, lokaler og IT” er gode mål, men vi er overordentligt bekymrede for konsekven-

serne  

af den nye struktur i praksis, hvor det altovervejende element er besparelser, hvilket vi mener, er i 

modstrid med visioner og målsætning. 

Vi mener ikke, at den nye skolestruktur lægger op til og er basis for en positiv udvikling af den enkel-

te elevs muligheder i fremtidens folkeskole i Guldborgsund Kommunes skolevæsen. 

Vi synes, at vi pt. har en lokalt forankret, sund og god skole, hvor trivsel, overskuelighed, tryghed og 

god tid til hver enkelt elev er en stor kvalitet, som vi kun kan se som en decideret forringelse af i for-

slaget til nye skolestruktur.  Vi har svært ved at se, hvordan længere transporttid, mindre fritidsliv, 

flere elever pr. professionel er lig med et kvalitetsløft. Snarere det modsatte. 

Når man så samtidig skal have det i mente, at de svage elever får endnu sværere odds, da de ”politi-

ske vinde” blæser i retning af et ”udvidet rummelighedsbegreb” i overfyldte klasser, hvilket vi mener, 

gør, at arbejdsmiljøet for personalet bliver forringet. Dette giver færre muligheder for det enkelte 

barn, og endnu sværere muligheder for de svage børn.. etc. 

Dette er vi som lærergruppe bekymrede for. 

 

På lærernes vegne 

Freddy Nielsen 

TR DLF 
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Freddy Nielsen   Kathrine Jacobsen  
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