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Manglende respekt i sagsbehandlingen
Debat

HELE KOMMUNEN: »De

fem«, som ér et samarbej
de mellem lokalforaZ-råd

i de fem landområder,
hvor skoleliikning truer,
har udarbejdet fem hø
ringssvar om fremtidig
skolestruktur. Der er i alt

kommet 97 høringssvar og
cirka 4000 underskrifter

mod skolelukninger.
Efter at vi har været dybt

nede i materialet, står
vi tilbage med en følelse
af manglende respekt i
sagsbehandlingen. Vi har
eksempelvis ikke været
indkaldt til et eneste møde

eller inddraget i så meget
som »et komma« på trods
af, at vi fra starten lagde op
til et konstruktivt samar

bejde.
Der er oprettet 13 lokalfo

ra, som skal samle borgere
og foreninger om den loka
le udvikling. Lokalforaene
er en vigtig medspiller for
Vordingborg Kommune.
Let at skrive (Vordingborg
Kommunes hjemmeside)

men åbenbart svært at ef

terleve og det endda i den,
for os, vigtigste opgave
-vores børn.

I starten af forløbet kom

udvalget med et arbejdspa
pir med nogle af de vigtige
parametre i forbindelse
med en ændring af sko
lestrukturen, herunder
»Parametre relateret til

den økonomiske bæredyg
tighed«.
De to øverste parametre

er;

1) Ikke for lange afstan
de. Små børn - korte af

stande; større børn - læn
gere afstande.
2) Max 30 min. transport

tid.

Vi påpegede i et hørings
svar, at det ikke var muligt
at overholde uden merud

gifter. Vores vurdering
var en merudgift på 1,45
millioner kroner pr. år ved
model 2.

Efter at udvalget 30. no
vember havde gennemgået
høringssvarene, beslutte
de de, at der skulle udar
bejdes et notat omfattende

Debatten om skolestrukturen

raser. Senere denne måned

skal politikerne tage stilling.
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»Konkrete scenarier for

busruter« (transporttid og
trafiksikkerhed).
Til udvalgsmødet 4. ja

nuar forelå der et notat

Skolestruktur igen-igen
Debat

HELE KOMMUNEN; Vor

dingborg Kommunes
skoler ligger i bunden af
Cepos' statistik for under-
visningseffekt. Det har de
gjort i mange år.
Albert Einstein sagde:

Sindssyge er at gøre det
samme igen og igen og for
vente forskellige resulta
ter. Ud fra den definition

vn det nok være klogt at
prøve nogetnyt.
Det er ikke fordi, der

ikke bruges penge på sko
lerne. Vordingborg ligger

ret gennemsnitligt målt
på udgift pr. elev, men det
dækker over store forskel

le inden for kommune

grænsen.

De små skoler koster

mange penge men har ikke
de faglige muligheder for
at løfte eleverne. Til gen
gæld har de større skoler få
penge og få muligheder ud
over den daglige drift. Det
er et ineffektivt skolevæ

sen. Det giver god mening
at samle ressourcerne.

Over for dette står et

åbenbart udbredt ønske

om ikke at gøre noget; at
lade tiden gå og satse på,

fra Center for vej, natur og
miljø, som konkluderer, at
befordringen kan ske in
den for de nuværende øko

nomiske rammer.
Der er dog den væsentli

ge ændring:
- Transporttiden kan nu

være op til 50-60 min. Med
105 min. (5 min. før på op
samlingsstedet) giver det
med fem timers skoledag
ca. 70 ekstra skoledage om
året til ti-ansport. Det er
også værd at bemærke, at
det drejer sig om børn mel
lem 6 og 12 år.
- Eleven skal gå op til 1-2
km til et opsamlingssted.
- Der er ikke kommet fle

re trafikfarlige skoleveje.
Det ville være ønskeligt,
at de politikere, som er for
skolelukninger sammen
med de ansvarlige i admi
nistrationen, tog en tur
med skolebussen på rute
14.

På vegne af »De fem«,
Mogens Kjær-Nielsen
Fanefjordgade 95B

Askeby

at udviklingen vender.
Venstre er kommet med

en »redningsplan« der,
hvis den læses isoleret, er
en spareplan for et ellers
uændret skolevæsen. Min

dre ledelse (kaldet »tilpas
ning«). Forringelse af sko-
leklubber (kaldet »optime
ring«). Markedsføring af
skolerne (det man kalder
»at tale skolen op«), men
samtidig en beskæring af
puljen til markedsføring.
Læs lige punkt 7: »Opti-

meringsmulighed ved at
86 bredt på arbejdsopgaver
i den kommunale admini

stration«. Det skal give 2,5

millioner. Vi har lige væ
ret igennem et omfattende
sparekatalog i forbindelse
med budgetforhandlinger
ne. Mon der ligger 2,5 mil
lioner, som er blevet over
set i den forbindelse? Eller

er det bare efter princippet
»vi kan altid gøre det bed
re«?

På den måde kan man jo
finansiere hvad som helst.

Hvis vi gør det samme igen.
og igen, kan vi ikke forven
te forskellige resultater.

Carsten Nøhr Larsen

Hovvejen 12
Kalvehave


