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Ansøgning om ændring af navn på Sindal Skole

Sindal, februar 2018

Skolebestyrelsen på Sindal Skole har på bestyrelsesmødet d. 31. januar 2018 besluttet at
sende en ansøgning til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget om at skifte navn fra
”Sindal Skole” til ”Sindal Skolecenter”.
Vi mener, at dette navneskift ligger inden for de rammer, der er beskrevet i bilaget til
styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet.
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte d. 27. juni 2016, at Hirtshals Skole
ændrede navn til SkoleCenter Hirtshals. Endvidere besluttede udvalget, at de øvrige
skolebestyrelser også kunne fremsende ønske om at benytte muligheden for at anvende
betegnelsen skolecenter.
Bestyrelsen er fuldt ud klar over, at navneændringen ikke betyder noget juridisk set, da der
fortsat er tale om én skole med én bestyrelse og ét budget.
Formelt set hedder de enkelte afdelinger fortsat ”Lendum Undervisningssted”, Sindal
Undervisningssted” og ”Bindslev Undervisningssted”.
Argumenter for navneskiftet:
1. Overensstemmelse mellem daglig tale og formalia

Igennem længere tid har det været almindeligt, at både ledelse, medarbejdere og
bestyrelse har italesat skolen som ”skolecenter”, når der har været tale om forhold, som
vedrører alle 3 undervisningssteder. Omvendt har det været almindeligt igennem flere år,
at man i daglig tale omtaler de enkelte undervisningssteder som ”skoler”. Ovenstående har
givet den udfordring, at der ofte har været forvirring omkring navnet ”Sindal Skole”; er det
”Sindal Undervisningssted” eller er det alle 3 undervisningssteder? Med andre ord vil det
lette dagligdagen og mindske forvirringerne, hvis navnet skifter til Sindal Skolecenter.
2. Signalværdi i forhold til distrikts-tanken

Bestyrelsen ønsker med navneskiftet til ”Sindal Skolecenter” at sende et signal om, at
både ledelse og bestyrelse har fokus på udviklingen af alle matriklerne i skoledistriktet.

Næste skridt
Hvis Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender bestyrelsens ansøgning om
navneskift, vil ledelsen efterfølgende tage initiativ til – i samarbejde med forvaltningen - at
få foretaget ændringer i de relevante administrative systemer i Hjørring Kommune og på
landsplan.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen i Sindal

