KLOSTERHEDENS SKOVDISTRIKT

Aftale om Naturskolen Kjærgård Mølle
Baggrund:
Naturskolen Kjærgård Mølle blev oprettet i efteråret 1977 af Lemvig, Thyborøn/Harboøre og Struer
Kommuner samt Nr. Nissum Seminarium og Klosterheden Statsskovdistrikt. Naturskolen begyndte
sin virksomhed den 1. februar 1978.

I forbindelse med kommunesammenlægningerne, er der opstået et behov for en justering af den
gældende samarbejdsaftale.
Herefter ejes og drives Naturskolen af Skov- og Naturstyrelsen ved Klosterheden Skovdistrikt, men
driften af Naturskolen sker fortsat i et samarbejde med Lemvig og Struer Kommuner samt Nr.
Nissum Seminarium.
Efterfølgende aftale erstatter ”Aftale om Naturskolen Kjærgaard Mølle” fra 1992.

1.
Formål:
Naturskolens formål er at supplere folkeskolens undervisning i overensstemmelse med gældende
målsætning, visioner og handleplaner i folkeskolen, Skov- og Naturstyrelsen og Naturvejlederordningen. Naturskolen skal således gennem børnenes selvoplevelse fremme deres indsigt i naturen,
dens enkelte bestanddele og disses indbyrdes sammenhænge og balance. Undervisningen skal
motivere eleverne til at benytte naturen med omtanke. På Naturskolen kan også arrangeres kurser
for lærere og andet pædagogisk personale.

2.
Naturskolens virksomhed:
I den årlige undervisningsplan indgår besøg på Naturskolen i det omfang, skolens kapacitet tillader
og under hensyn til den enkelte kommunes elevfordelingstal.
Friskoler i Lemvig og Struer Kommuner kan benytte Naturskolen på lige fod med folkeskolerne.
Naturskolen er også udgangspunkt for naturvejledning af andre grupper m.v. efter retningslinier
udarbejdet af bestyrelsen og Skovdistriktet, jfr. pkt. 7

Fordelingen af besøgsdage mellem kommunerne sker på baggrund af elevtallene pr. 1. 9.
foregående år, inkl. elever på friskolerne.
Disponible dage kan f.eks. anvendes af andre kommunale institutioner, Nr. Nissum Seminarium og
til møder, kurser, administration og samarbejde med naturvejledere m.fl.
Naturskolens daglige virke sker normalt ved klasse- eller gruppevis besøg i Skovdistriktet eller ved
hjemskolen, under vejledning af Naturskolens personale. Aftale om besøg sker på vedkommende
lærers initiativ ved henvendelse til Naturskolens leder.
Ved aftale orienteres Naturskolen om klassens alderstrin og faglige forudsætninger, ligesom læreren
kan fremsætte ønsker om at bestemte emner, der har tilknytning til den enkelte klasses årspensum,
kan belyses ved besøget. Under hensynet til skolens primære mål, må Naturskolen dog forbeholde
sig frie hænder til besøgets endelige tilrettelæggelse, der må være afhængig af årstid og vejrlig.

3.
Bestyrelsen:
Der nedsættes en bestyrelse for Naturskolen sammensat af et byrådsmedlem fra hver af
kommunerne, et medlem fra Nr. Nissum Seminarium og skovrideren fra Klosterheden Skovdistrikt
– bestyrelsen konstituerer sig selv, idet man dog skal tilstræbe, at formanden udpeges blandt de af
kommunerne og Seminariet valgte medlemmer.
Naturskolelederen deltager i bestyrelsens møder – uden stemmeret.
Bestyrelsen holder ordinært møde i foråret med drøftelse af virksomheden i det forløbne år samt
budget og aktiviteter for det kommende år.
Bestyrelsesmøder afholdes i øvrigt efter behov.
Bestyrelsen behandler alle spørgsmål af væsentlig betydning for Naturskolens virksomhed.

4.
Naturskolens leder:
Til den daglige drift af skolen ansættes en naturskoleleder. Naturskolelederens kvalifikationer skal i
første række være naturfaglige og pædagogiske.
Stillingen som leder af Naturskolen er en fuldtidsstilling.
Naturskolelederen ansættes og afskediges af Skov- og Naturstyrelsen efter indstilling fra
Naturskolens bestyrelse.
Naturskolelederen har pligt til at bo i tjenesteboligen ved Kjærgård Mølle, hvor der er indrettet
tjenestekontor.

Naturskolelederens arbejdsopgaver er:
at

tilrettelægge undervisningen,

at

varetage skolens administration, f.eks. pladsreservering, regnskab og
budget, besøgsstatistik,

at

stå for den daglige drift og vedligeholdelse af skolen, dens inventar og
nærmeste omgivelser.

Naturskolelederen er medlem af skovdistriktets ledelsesgruppe, og holdes løbende orienteret om
den statslige naturforvaltning/-formidling gennem skovdistriktet.
Naturskolelederen tilbydes mulighed for relevant efteruddannelse.

5.
Økonomi:
Skov- og Naturstyrelsen/Klosterheden Skovdistrikt afholder alle udgifter og oppebærer alle
indtægter ved Naturskolens drift.
Kommunerne betaler tilsammen kr. 423.479 årligt og Nr. Nissum Seminarium kr. 13.444 årligt.
Beløbene reguleres den 1. januar i takt med udviklingen i nettoprisindekset. Udgangspunktet er
oktober måned 2006, hvor nettoprisindekset udgjorde 113,6 point.
Beløbene betales halvårligt forud pr. 1. januar og 1. juli efter opkrævning fra Skov- og
Naturstyrelsen, første gang 1. januar 2007 for perioden 1. januar – 30. juni 2007.
Skovdistriktet fordeler betalingen på de to kommuner efter de officielle elevtal, inkl. friskoleelever,
pr. 1. september det forudgående år.
Udgifter til transport af elever er Naturskolen uvedkommende, men det er vigtigt, at kørslen
medtages særskilt i hver kommunes budget for skolekørsel.

6.
Ikrafttræden og opsigelse:
Aftalen er gældende fra 1. januar 2007.
Hver af aftalens parter kan opsige deres deltagelse i aftalen med et års varsel til en 1. januar, dog
tidligst 1. januar 2012.
Naturskolens aktiver af enhver art er Skov- og Naturstyrelsens ejendom. Såfremt kommuner eller
Seminariet måtte udtræde af aftalen, kan de ikke gøre krav gældende på en andel heraf.

7.
Andre aktiviteter:
Skovdistriktet kan bruge naturskolelederen til naturformidlingsaktiviteter i bredeste forstand på eller
uden for Naturskolen i samspil med det øvrige personale på distriktet. Disse aktiviteter hører ikke
ind under denne aftale, men de to kommuner vil være naturlige samarbejdspartnere for distriktet
også i den bredere naturformidling.
Det er en forudsætning, at skovdistriktet drager omsorg for, at der altid er et årsværk til rådighed for
Naturskolen.

8.
Sekretariatsfunktion:
Sekretariatsarbejdet for bestyrelsen varetages af Klosterheden Skovdistrikt.

9.
Naturskolen er uforpligtet og uden ansvar for uheld og erstatninger i forbindelse med besøgene. Der
henvises til kommunernes og privates egne forsikringsordninger.

10.
Skovdistriktet sørger for stempling af denne aftale.
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