April 2018
Ansøgning om navneændring på Vrå Skole

Skolebestyrelsen på Vrå Skole har på bestyrelsesmødet d. 21. marts 2018 besluttet at sende en ansøgning
til Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget om at skifte navn fra ”Vrå Skole” til ”Løkken-Vrå Skole”.
Vi mener, at dette navneskift ligger indenfor de rammer, der er beskrevet i bilaget til styrelsesvedtægten
for folkeskoleområdet, hvor der står:
”Byrådet har i august 2012 besluttet, at skolers navne skal kunne henføres til deres geografiske placering,
og at der skal være entydighed mellem skolenavn og skoledistrikt”.
Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte d. 27. juni 2016, at ”Hirtshals Skole” ændrede navn til
”Skolecenter Hirtshals”, og d. 5. marts 2018 godkendte udvalget at ”Sindal Skole” ændrede navn til ”Sindal
Skolecenter”. Endvidere besluttede udvalget, at de øvrige skolebestyrelser også kunne fremsende ønsker
om at ændre deres navne såfremt de ligger indenfor de rammer der er beskrevet i styrelsesvedtægten.
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 et budget.
Formelt set hedder de enkelte afdelinger fortsat ”Vrå Undervisningssted” og ”Løkken Undervisningssted”.
Argumenter for navneskiftet:
Vrå Skoles bestyrelse har et ønske om, at skolens navn indbefatter begge undervisningssteders geografiske
placering. Det opleves ulogisk, at man på Løkken undervisningssted er betegnet som Vrå Skole. Dette giver
ofte anledning til forvirring og uhensigtsmæssigheder i hverdagen. Dette har vi ofte oplevet specielt i
forhold til tilflyttere, som ikke kan forstå at de skal gå på ”Vrå Skole” i Løkken. Ledelsen på skolen får ofte
stillet spørgsmålet ”Er der ikke nogen skole i Løkken?”.
Navnet i dag er Vrå Skole, som vi hermed ansøger om at ændre til Løkken-Vrå Skole, da vi mener det vil
være et mere dækkende og logisk navn, og dermed vil det lette dagligdagen og mindske forvirringen. Vi
ønsker at bibeholde betegnelserne Vrå undervisningssted og Løkken undervisningssted på de to afdelinger.
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