
Orientering om den nye fællesskole for Hovborg og Lindknud 
 
I starten af februar besluttede byrådet, at der pr. 1. august 2011 skal etableres en 
fællesskole for Hovborg og Lindknud. Skolen placeres i de bygninger, hvor Lindknud Skole 
har til huse i dag. 
 
Ansættelse af ny skoleleder 
Efter byrådets beslutning er processen omkring etableringen af den nye skole begyndt, og 
det første skridt var ansættelse af skolelederen for den nye skole. Økonomiudvalget fulgte 
et enigt ansættelsesudvalg, og vi er derfor glade for at kunne fortælle, at Vivian Møberg 
Pedersen er ansat som skoleleder for den nye fællesskole. Vivian er 38 år og kommer fra 
en stilling som skoleleder på Læborg Skole. Om den forestående opgave med at etablere 
den nye fællesskole fortæller Vivian: 
 

”Det er med glæde og ydmyghed, at jeg nu er gået i gang med den opgave og 
udfordring, det er at gøre den nye fællesskole til en skole for både Hovborg og 
Lindknuds elever og forældre. Jeg glæder mig til opgaven, fordi det er en 
fantastisk gave at få lov til at ”bygge” en skole op fra bunden af i fællesskab 
med to engagerede skolebestyrelser og personalegrupper. Jeg føler mig ydmyg 
overfor opgaven, fordi det er en opgave, hvor der ingen letkøbte løsninger er, 
men tværtimod mange vigtige overvejelser og beslutninger, der skal tages.” 

 
Hvad kommer der til at ske? 
Frem mod sommerferien vil den nye fællesskole tage form. Holdet – både lærere og sfo-
personale - er samlet, og det skal i fællesskab sætte rammerne for den nye skole og 
forberede det kommende skoleår.  
 
Men allerede inden det nye skoleår starter, vil vi tage initiativ til at styrke fællesskabet 
mellem medarbejdere, elever, forældre og skolebestyrelser. Udover fælles personalemøder 
og skolebestyrelsesmøder, vil dette blandt andet ske ved at ”Lindknud-eleverne” skal på 
besøg på Hovborg Skole, og ”Hovborg-eleverne” skal på besøg på Lindknud Skole.  
 
Den 25. maj skal alle eleverne samles i Lindknud til et stort arrangement, hvor de skal 
forenes i et kæmpe brasiliansk sambaorkester. Om aftenen bliver forældrene inviteret til at 
se sambaorkestret optræde og til at møde de øvrige forældre og personalet på den nye 
fælles skole. Dette arrangement er blevet muligt på baggrund af et legat fra Edel og Sigurd 
Thomsens fond i Lindknud, der gerne vil bidrage til at fremme fællesskabet mellem elever 
og forældre på den kommende fællesskole. 
 
Vi skal også finde ud af, hvad vores nye fællesskole skal hedde. Derfor lancerer vi en 
navne-konkurrence, hvor vi opfordrer bl.a. elever og borgere i skoledistriktet til at komme 
med forslag til navn og logo til den nye skole.  

 
Vi føler os privilegerede over at have muligheden for at opbygge en ny fælles skole fra 
bunden, og vi håber, at både elever, forældre og borgere fra både Hovborg og Lindknud vil 
bakke op om etableringen af den nye fællesskole.  
 
Med venlig hilsen 
 
Mogens Nielsen   Susan Rasmussen 
Formand, skolebestyrelsen i Hovborg Formand, skolebestyrelsen i Lindknud 
tel: 6095 9480   tel: 6175 1050  


