
Folkeskolens skæbnetime
DEBAT

HELE KOMMUNEN: Jeg må
jo undres, når man går så
meget op i elevtallet i de

enkelte klasser. Det er jo
et udtryk for en forældet

tænkning med, at skole er
en lærer i en klasse i et lo

kale i en time. Det er jo vi
denskabeligt bevist, at der
kan være en spredning i
den enkelte klasse på op til
fire år for elevers faglige og
personlige udvikling. Der
for har mange skoler med
mindre elevgrundlag med
stor glæde etableret sam
læsning af klasser eller

haft lavet en indskolings-
gruppe, en mellemgruppe

og en overbygningsgruppe.
Hele skolestrukturde

batten er igangsat som

følge af et rådhusbyggeri
på op mod 200 millioner og
dårlig økonomisk styring

af flertalsgruppen - ikke
mindst på arbejdsmar
kedsområdet, hvor udgif
terne løber løbsk. Hvis

man vil forfølge strategien
om såkaldt kloge kvadrat
metre på andre områder
end skoleområdet, så er
det jo kun et spørgsmål om
tid før de gamle rådhuse i
Præstø og Stege nedlægges
og bygningerne sættes til
salg. Samtidig kan man jo
undre sig over, at de ned

lagte skoler i Jungshoved
og Allerslev ikke er solgt
endnu. Praksis er jo åben
bart at nedlagte skoler

fortsætter som kommunal

udgift.
Der er ikke overblik

over omkostningerne ved
at lave om på tingene. Til
gengæld kan man være

sikker på, at ændringer
ne vil skabe usikkerhed,
klasselærerskift, lærere

der flytter væk og klasser
der skal brydes op i år el
ler til næste år for at klas

seoptimeres. Usikkerhed
og ændringer vil sætte

undervisningen tilbage i
månedsvis.

Mange forældre fore
trækker mindre enheder,

hvor man kender hinan

den.

Centraliseringen vil
derudover være et hårdt

slag for de mindre byer og
landområder som det går
udover.

Det vil betyde fraflytning
af børnefamilier og falden

de huspriser. Det er rigtig
kedeligt, for nu var vi lige
kommet ind i en positiv
omtale som bosætnings
kommune.
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