
22  15. november 2017Hjerting Posten

DÆK · FÆLGE · AUTOSERVICE

 Ring 69 15 67 10  eller se på firststop.dk

VINTERDÆKVINTERDÆK
Få nye vinterdæk, bilen vinterklargjort, lavet service,  
klargøring til syn eller anden form for service!

TID TIL

Dækcenteri Sædding69 15 67 10

4 stk. Dayton (fra Bridgestone)  
vinterdæk inkl. stålfælge til 

Toyota Aygo, VW UP,  
Seat Mii og Skoda Citigo

Alt inclusive kun 2.995,- 

SKARPE VINTERTILBUD

SÆDDING 
Håndværkervej 42 · 6710 Esbjerg V

69 15 67 10 · saedding@firststop.one

BILLIGST

HOS FIRST STOP

Vi matcher alle

markedets udbydere

– og husk, at hos os er 

prisen ALTID  

inkl.  montering,  

afbalancering 

og hjulskift

4 stk. vinterdæk, inkl. moms,  
montering, afbalancering og miljøgebyr  

  Bridgestone Dayton
175/65R14 2.490,- 2.190,-
195/65R15 2.690,- 2.290,-
205/55R16 3.790,- 2.990,-

Er din størrelse ikke nævnt,  
så ring på 69 15 67 10 
for et godt tilbud! 

www.alsingtaepper.dk

LÆKKER BERBER

89,-Pr. m2 pålagt

Mange farver. 
Pæn og velegnet til 
alle rum.
4-500 cm. bredde.

LUKSUS BERBER

100,-Pr. m2 pålagt

Meget flot kvalitet 
med kompakt 
skumbagside.
4-500 cm. bredde

BOUCLÉ TÆPPE

119,-Pr. m2 pålagt

Flere flotte farver.
Velegnet til alle 
rum samt trappe.

Mangler I tæpper
- så ring til Hasse 26 16 90 30
Ring dag, aften og weekend

26 16 90 30

?

SALG - SERVICE - REPARATION

SMEDEVEJ 11 - 6710 ESBJERG V - Tlf. 75 15 10 33

Vi har mange års erfaring med alle former for reparationer, 
service, tests, buler og forsikringsskader. Kontakt os og 
få en snak om reparation eller service af din vogn.
Skulle du have en forsikringsskade, hjælper vi også med 
papirarbejdet!
HUSK: Vi arbejder til “minut-priser”!! Tænker du på at 
anskaffe eller udskifte bil, har vi altid et godt udvalg til 
fornuftige priser - og så er vi til at handle med.

Se os på www.auto-thyme.dk

AUTO-THYME

Det er ikke GRATIS 
at få repareret bil

Guldagervej 97
6710 Esbjerg V
Tlf. 75116022
Fax 75 11 78 75

Aut. VVS
Installatør

● Totalrenovering af
badeværelser

● VVS arbejde
● Blikkenslagerarbejde
● Smedearbejde
● Tekniske 

installationer

Vi giver gerne til-
bud eller overslag 
- enten det gælder 
nybyggeri, 
modernisering 
eller reparationer.
Henning Jensen
Mobil 28 44 23 81

Den Jyske Elektriker | Øresundsvej 6 | 6715 Esbjerg N | tlf. 70707081
 www.denjyskeelektriker.dk

 Netværk/Antenne
 Tyverialarmer
 Videoovervågning

 Nybyggeri/Renovering             
 LED belysning                                      
 El-tjek ved hushandel

Vi kører ud fra basen i Esbjerg og på Fanø

TJEK OS PÅ 

TRUSTPILOT

Døgnvagt 70 70 70 81

Skolebestyrelse rasende over forløbet i planlagt lederrokade

SKOLESKEMA – Efter 
flere år med sammenlæg-
ninger i flere omgange, en 
helt ny skolestruktur og en 
udskældt skolereform hav-
de Auraskolen – som alle 
kommunens andre skoler 
– glædet sig til endelig at få 
arbejdsro. 

Men så kom pludselig 
meldingen om en rokade, 
der berører skolelederne på 
fire skoler, som fik beske-
den til ren orientering på 
et møde med kommunens 
nye skolechef, Bo Meld-
gaard. Her i området berø-
rer det skoleleder Torben 
Mørup på Auraskolen, der 
er udset til en fremtid som 
leder i Darum Børneby.

Hovedpersonen selv 
ønsker ikke at udtale sig, 
før den formelle proces er 
overstået, hvor der er en 
høringsperiode frem til 20. 
november.

I Auraskolens bestyrelse 
vil man dog gerne udtale 

sig om forløbet, som man 
ikke just er imponeret af. 

”Som udgangspunkt er 
vi som bestyrelse forbløffet 
og meget foruroliget. Dels 
over, at man overhovedet 
kan finde på at påtænke 
en rokade, hvor skolene 
først nu begynder at få en 
dagligdag efter de seneste 
års omvæltninger. Og dels 
over, at vi som bestyrelse 
på ingen måde har været 
involveret, og skolelederne 
ikke har været inddraget,” 
siger Mette Lorenzen, for-
mand for Auraskolens be-
styrelse.

Rasende og rystet
”Der er så mange facetter i 
det her, hvor man tænker: 
Esbjerg Kommune - for 
pokker da! Alle steder skri-
ver man om dialogbaseret 
ledelse, men det her er ikke 
en måde at behandle elever, 
forældre, lærere og besty-
relse på!”

Formanden lægger ikke 
skjul på, at hun er både ra-
sende og rystet. Og ifølge 
hende gælder det alle sko-
lebestyrelser – også dem, 
der ikke er direkte berørt i 
denne omgang, for de fryg-
ter, at det fremover vil være 
stilen fra kommunens nye 
skolechef.

”Vi har stor respekt for, at 
skolechefen har ledelsesret-
ten, men her kører kommu-
nen jo bare tværs igennem 
os, som om vi var et gum-
mistempel. Jeg synes der er 
nogle politikere og en kom-
munaldirektør og direktør, 
som ikke bare kan gå i fly-
verskjul og sige, at det her 
må skolechefen afgøre. De 
kan jo normalt godt finde 
ud af at spørge ind til selv 
meget små ting på skoleom-
rådet. Sådan her behandler 
man ikke folkeskolen,” ra-
ser Mette Lorenzen.

Ifølge en rapport af sko-
leområdet fra konsulent-

firmaet Pluss udmærker 
Auraskolen sig ellers med 
højeste karakter i hele 
kommunen, når det gælder 
’lederskab generelt’, der be-
tegnes som ’meget tilfreds-
stillende’. Til gengæld sco-
rer Aura ifølge rapporten 
lavest karakter på ’ledel-
seskapacitet og -praksis’. 
Det er dog svært at vurdere 
validiteten af rapporten, 
som kan være påvirket af 
personlige forhold blandt 
de numerisk små antal le-
dere, der indgår. Alligevel 
omregnes svarene i utallige 
statistikker, garneret med 
anonymiserede citater og 
en stor dosis generel kon-
sulent-lingo.

Ifølge Aura-formanden 
er der desuden skiftet kon-
sulenter undervejs i pro-
cessen, hvor Pluss tog over 
efter Mercury.

Hvad er problemet?
”Jeg må også sige, at jeg er 
virkelig foruroliget over, 
hvad søren det er, som sko-
lechefen ser i et skolevæsen, 
der er rigtigt velfungeren-
de? Hvad søren er dét, han 
har kunnet analysere og 
se, der gør, at vi skal være 
en del af den her rokade,” 
spørger Mette Lorenzen, 
som sammen med de øv-
rige formænd mødtes med 
skolechefen 9. november.

”Vi blev ikke klogere på 
årsager og bevæggrunde 
og fik ikke nogen forkla-
ring på, hvorfor vi er blevet 
kørt over. Men vi sagde, at 
vi har en klar forventning 
om, at han trækker det her 
tilbage.”

Tekst og foto: Kurt Henriksen

Skoleleder  
Torben Mørup

kan være tabt for 
Auraskolen.Skoleleder Torben Mørup fra Auraskolen 

og tre kolleger kaldt på kontoret og pålagt  
en rokade – skolebestyrelsen er uforstående



15. november 2017   23Hjerting Posten

FORSVAR – Skolechef 
Bo Meldgaard fra Esbjerg 
Kommune peger på bedre 
udnyttelse af de samlede 
kompetencer hos skole-
lederne som en af hoved-
grundene til den planlagte 
rokade. 

Efter ønske har han fået 
tilsendt vores spørgsmål til 
rokaden på mail, og essen-
sen af svarene bringes her:

Baggrunden for rokade er 
udnyttelse af ledelseskompe-
tencer - kunne de ikke opgra-
deres uden rokade, hvis der er 
mangler lokalt?

”Jo, det kunne man sik-
kert også tænke sig. Sko-
lelederne har samlet set 
de kompetencer, der skal 
til for at få vores samlede 
skolevæsen til at spille i 
Superligaen. Men de spids-
kompetencer, som den en-
kelte skoleleder besidder, 
kan bedre komme i spil, 
når de udfoldes på en skole, 
som lokalt i særlig grad ef-
terspørger disse spidskom-
pentencer.”

Mangler ledelseskraft
Hvorfor sker rokaden lige nu  
– og midt i et skoleår?

”Skolelederrokaden er 
varslet nu, fordi det vil give 
de skoleledere, som evt. 
kommer på en ny skole, 
mulighed for deltage i plan-
lægningen af det kommen-
de skoleår og sætte det nye 
hold af mange nye pædago-
giske afdelingsledere, som 
der kommer på skolen i den-
ne tid. Der er nemlig også en 
del af ledelsesevalueringen, 
at nogle skoler mangler le-
delseskraft på nogle afde-

linger. Auras får f.eks. en 
ekstra pædagogikleder på 
Sønderris Skolen.”

Hele skolestrukturen i Es-
bjerg har oplevet store omvælt-
ninger de seneste år, og det 
gælder i ekstra grad for Aura-
skolen med sammenlægninger 
i flere omgange – hvad med at 
give skolerne den arbejdsro, 
som bestyrelsen efterlyser?

”Det er korrekt, at der har 
været mange nye tiltag på 
skolerne i Esbjerg i de sene-
re år – f.eks. har vi også fået 
en folkeskolereform, som 
har givet nye muligheder 
på skolerne. Strukturæn-
dringerne har givet lederne 
lokalt på afdelingerne mu-
lighed for at sætte fokus på 
skolens kerneydelse, som 
er læring og trivsel. Og jo, 
der er brug for arbejdsro nu 
– men jeg tror, at det er uto-
pi at tro, at forandringerne 
ikke er kommet for at blive 
i folkeskolen.”

Løbende dialog
Føler du dig klædt på til den-
ne beslutning efter kun få 
måneder i chefstolen?

”Jeg har været ansat som 
skolechef i Esbjerg siden 
den 1. april 2017. Siden har 
jeg været i løbende dialog med 
skolebestyrelserne, skoler-
nes samlede ledelsesteam 
og de enkelte skoleledere. 
Jeg føler derfor, at jeg har 
et godt fundament at stå på 
i forhold til at foretage de 
ændringer, der peges på i 
konsulentfirmaets evalue-
ring af ledelsesstrukturen 
på skoleområdet.

Handler det også om, at du 
vil sætte aftryk som ny chef?

”Jeg er optaget af at få 
de spillere, som vi har på 
vores dygtige ledelseshold 
på skoleområdet til at spil-
le endnu bedre sammen. 
Det kræver, at der tilføres 
nogle ekstra spillere, og at 
nogle af anførerne eventu-
elt kommer til at spille i en 
anden position.”

Opfølgende har vi spurgt 
Bo Meldgaard, om han er 
villig til at genoverveje 
rokaden helt eller delvist, 
men har ikke modtaget no-
get svar.

Tekst: Kurt Henriksen  
og Bo Meldgaard

Triumph Esbjerg, Stenhuggervej 3, 6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 12 38 86 · www.triumph-esbjerg.dk

Vi reparerer 
og servicerer 

de fleste

ESBJERG

Vinteropbevaring af motorcykler
250 kr. pr. måned

HJERTING
INSTALLATIONS-
FORRETNING ApS
v/ Kim & Niels Boysen
Engvænget 12, Hjerting

Døgnvagt Tlf. 75 11 50 20

Skolebestyrelse rasende over forløbet i planlagt lederrokade

med nr. 4 på liste A

CONNIE  
GEISSLER

Jeg fortsætter 
kampen for  
en værdig  
ældrepleje

RestauRant

sJeLBORG stRanD
Sjelborg Strandvej 40
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 70 71

Følg os på facebook - Sjelborg Strand

stOR FROkOst
BuFFet

Sild, lune retter, 
dessert og ost

DET ER NATURLIGVIS HJEMMELAVET

(med forbehold)

HVER LØRDAG OG SØNDAG FRA KL. 11.30

189,-

Christian Breinholt · Gl. Guldagervej 38 A · 6710 Esbjerg V

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

JEFA
Gardiner
v/Frank Bredahl

Stenhuggervej 9 . 6710 Esbjerg V . Tlf. 2392 7814

Med mere
end 30 års 
erfaring

Gardiner til ethvert formål

Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning 
• Insektnet

Gratis og 
uforpligtende 
opmåling og 
rådgivning!

Skolechef: Kompetencer bedre i spil

Vi ville gerne have in-
terviewet kommunens 
skolechef Bo Meldgaard, 
men med henvisning til 
travlhed har han ikke vil-
let tale med os direkte de 
sidste tre dage 
op til deadline 
og har i stedet 
tilbudt at sva-
re via mail. 

En metode, 
vi normalt af-
viser, for den 
gør det umu-
ligt at høre 
nuancer i sva-

ret og bøvlet at stille op-
følgende spørgsmål. 

Af samme grund er 
den praksis blevet mere 
og mere populær i nog-
le kredse og er også be-

kvem for usik-
re og håndsky 
journalister.

Af hensyn 
til læserne og 
den skarpe 
kritik af skole-
chefen gør vi 
dog en undta-
gelse her.

red.

Kun interview via mail

Esbjerg Kommunes nye 
skolechef Bo Meldgaard 
afviser kritikken.
(Foto: Esbjerg Kommune).


