DATO

4. oktober 2019

Bestyrelsen
på
Gørlev
Skole
har
behandlet
det
omfattende
høringsmateriale vedr. budget 2020 og har følgende kommentarer:
Optimering af klassestørrelser og sammenlægning af udskolinger er vanskelig i den
nuværende skolestruktur med mange små skoler, så med de forslag vil der blive åbnet for
en skolestrukturdebat, hvor de mange små skoler bliver til færre større skoler. Forslaget
står i skarp kontrast til intentionen med stærke børnefællesskaber, da børn flyttes væk fra
deres nærmiljøer, med længere transporttid.
Folkebiblioteker på skolerne, vil udvide den enkelte skoles adgang til bøger, men det er
ikke gennemskueligt hvordan det skal gøres i forhold til faciliteter. Har skolerne mulighed
for at rumme det rent praktisk, og hvordan indtænkes de kulturelle arrangementer, uden
at det griber ind i skoleaktiviteter. Desuden er der en bekymring for den enkelte borger
som opsøger biblioteket i åbningstiden, og evt. skal passere igennem en skolegård midt i
et frikvarter. Biblioteket skal kunne bruges af mange borgere, i alle aldre, og med
forskellige behov.
Reduktion i inklusionsmidler til almenskolen, og reduktion i ressourcetildelingsmodellen, er
en direkte nedskæring på folkeskoleområdet i kommunen, hvilket er bekymrende, da der i
forvejen er en udfordring i at få budgetterne til at hænge sammen. Denne nedskæring
hænger ikke sammen med, at bl.a. det faglige niveau skal hæves.
Flere børnetimer for den enkelte lærer, og dermed færre lærere, vil ikke være foreneligt
med, at elevernes læring og præstation v. afgangseksamen skal hæves, og både personale
og elevtrivsel vil påvirkes, med en mulig forøgelse af fravær.
Besparelsen der ønskes ved at visitere befordring, er bestyrelsen ikke umiddelbart
begejstrede for, idet det vil kræve flere personaleressourcer, når der skal trænes transport
med det offentlige.
Punkterne omkring svømning og sundhed i folkeskolerne ser ud til at være afsluttede, og
dermed ikke realiserede. Bestyrelsen havde gerne set svømmeundervisningen udbredt i
alle 5. klasser, da vi geografisk har adgang til strand i hele kommunen.
I forslaget om ændring af rammer og organisering i specialtilbud, peger bestyrelsen igen
på, at vi skal bevare den nuværende organisering, med 3 inklusionscentre.
Inklusionscenteret på Gørlev Skole er et specialtilbud i et mindre miljø, hvilket er et stort
aktiv. Her er et overskueligt læringsmiljø for vores sårbare børn, og en velfungerende SFO
med plads til alle. Vi må igen konstatere, at vi er forundrede over, at det der var
udfordringen for 5 år siden, nu synes at være løsningen. Etablering af større segregerede
tilbud, vil sætte inklusionsindsatsen under pres, og der er ikke evidens for, at større
enheder giver øget faglighed.
Malene Rothborg Hansen, Bestyrelsesformand, Gørlev Skole
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