
Fra: Frederik Gammelgaard Frederik.Gammelgaard@randers.dk
Emne: Svar på spørgsmål vedr. drøftelser om skolestruktur
Dato: 19. maj 2014 12.53

Til: Kasper Fuhr Christensen Kasper.Fuhr.Christensen@randers.dk, Kim Kristensen Kim.Kristensen@randers.dk
Cc: D-Direktionen Direktionen@randers.dk, Ulla Marcus ulla.marcus@randers.dk, Torben Bugge Torben.Bugge@randers.dk,

Karen Balling Radmer karen.balling.radmer@randers.dk, D-Byråd D-Byrad2010@randers.dk

Kære%Kasper%og%Kim%(cc%byrådets%medlemmer)
%
E7er%a7ale%med%borgmesteren%fremsendes%vedlagte%mail%af%7.%april%2014%fra%Hans%Nikolaisen%samt
supplerende%notat%som%svar%på%de%af%jer%rejste%spørgsmål%om%de%igangværende%drø7elser%om
skolestrukturen.%Borgmesteren%henholder%sig%herIl.
%
Vedr.%spørgsmål%om%klageadgang%henvises%Il,%at%klage%over%forvaltningens%sagsbehandling%kan
indbringes%for%Statsforvaltningen,%Tilsynet%med%kommunerne.
Med venlig hilsen
Frederik Gammelgaard
Stabschef for Politik, Kommunikation og Digital Service
Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers C
Tel. 8915 1079 frederik.gammelgaard@randers.dk 
Mobil 5156 2079 www.randers.dk
%
%
Fra: Hans Nikolaisen 
Sendt: 7. april 2014 14:18
Til: Kasper Fuhr Christensen; Mogens Nyholm; Bjarne Overmark
Cc: Claus Omann Jensen; Lars Keld Hansen; Frederik Gammelgaard; Torben Bugge
Emne: Oplysninger om skolestruktur
%
Kære Kasper, Mogens og Bjarne
 
I har alle tre meldt bekræftende tilbage i forhold til, at det er i orden at aflyse mødet i den politiske
styregruppe vedrørende skolestrukturen på onsdag den 9/4. Det er sket, og mødet er annulleret (også i
kalenderen).
 
Foruden accepten af at aflyse mødet, har I på lidt forskellig måde anmodet om at få tilsendt skriftligt
materiale om den fremtidige skolestruktur. Som svar på jeres spørgsmål, kan jeg oplyse, at forvaltningen
ikke har udarbejdet skriftlige oplæg eller på anden vis udleveret materiale til enkelte byrådsmedlemmer
om emnet. Forvaltningen har på møder kommenteret på mulige konsekvenser for udmøntning af de
forskellige scenarier for den fremtidige skolestruktur, som man politisk har drøftet, og som den politiske
styregruppe fik forelagt som principper for 1-2 år siden. Der er tale om foreløbige overvejelser, og der er
som nævnt ikke udleveret materiale med konkrete beregninger.
 
Det skal understreges, at alle byrådsgrupper har mulighed for at mødes med forvaltningen og få
foreløbige bemærkninger til alternative scenarier, i det omfang det er praktisk muligt og opgavemæssigt
afgrænset til noget, som lader sig realisere.
 
Forvaltningen er fuldt opmærksom på, at fra det tidspunkt, hvor forvaltningen har udarbejdet en eller flere
modeller, som er konkret gennemarbejdede og beskrevet i en form,  der er egnet til udlevering, da vil et
sådant materiale blive tilsendt hele byrådet.
Med venlig hilsen
Hans Nikolaisen
Kommunaldirektør
Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers C
Tel. 8915 1005 Hans.Nikolaisen@Randers.dk 
Mobil 5156 2005 www.randers.dk
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