29. marts 2017

Høringssvar vedr. struktur i skoler og dagtilbud
På baggrund af det udsendte forslag til ny struktur i skoler og dagtilbud, ønsker
skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Ølgod Skole at udtale følgende:
Det giver god mening, at man politisk har indlagt præmisser for, hvornår en enhed bliver for
lille og ikke længere er bæredygtig. Dermed ved alle på forhånd hvornår en skole/et tilbud står
over for lukning. Vi regner således med, at skoleområdet kan imødese arbejdsro i den
kommende byrådsperiode, så strukturen ikke skal til drøftelse igen.
Vi mener fortsat, som tilkendegivet i tidligere høringssvar, at det vil give højere kvalitet, hvis
man sænker elevantallet i klasserne, (jf. den økonomiske tildelingsmodel), til 24, hvilket
harmonerer bedre med de lokalestørrelser skolen rummer, og det giver desuden bedre
pædagogiske muligheder for fleksibel holddannelse og tid til den enkelte elev, som er en
forudsætning for, at alle elever skal blive så dygtige som de kan.
Vi har igennem de senere år arbejdet målrettet på at udnytte og kvalificere den synergi, vi
opnår ved at have et tæt samarbejde mellem daginstitution, skole, Ungdomshuset og hallen.
Et samarbejde som for skolens vedkommende også favner et omfattende samarbejde med det
lokale foreningsliv. Det er vores ønske, at samarbejdet fortsat får de bedste muligheder, og vi
kan i den anledning kun beklage, at Daginstitutionen Skovbrynet bliver en del af en
klyngeledelse og dermed får færre lokale ledelseskræfter.
Klyngesamarbejdet mellem overbygningerne har vi svært ved at se meningen med, idet et
samarbejde på ugentlig basis ikke er realistisk, da det vil betyde væsentlige
logistikudfordringer for skolerne, transporttid og udgifter, eller tid på landevejen for de unge
mennesker, som i sidste ende er afhængig af busafgange for at kunne komme hjem efter
skoletids ophør.
Et tematiseret samarbejde fx i en fordybelsesuge eller andet ville kunne finde sted på frivillig
basis uden klyngeordningen. Vi vil gerne et samarbejde med vores naboskole, men det skal
ske på baggrund af de lokale ønsker og behov.
Det bekymrer os i høj grad, at målsætningen om rationalet på de 20 mio. ikke er fundet, og at
der derfor skal findes penge i tildelingsmodellen – dette kunne indikere en salami-metode!!!
Vi vil også i fremtiden gerne være med til at skabe den bedst mulige faglige og pædagogiske
kvalitet for børn og unge i Ølgod, og vi ser at det kan blive vanskeligt, når der skal spares på
tildelingen.
På vegne af MED-udvalget og skolebestyrelsen ved Ølgod Skole

Lisbeth L. Christensen
Næstformand i MED

Bent G. Jensen
Formand for skolebestyrelsen

Lene B. Jeppesen
Skoleleder

