Outrup d. 4. januar 2016

Høringssvar til forslag om ændret skolestruktur

Generelt:
Vi anerkender behovet for at spare, og at der derfor skal være færre matrikler.
Det undrer os, at der tænkes i nedrivning på hhv. 800 m2 i forslag 1 og 500 m2 i forslag
2 og 3 uden, at det er nærmere beskrevet, hvad der påtænkes nedrevet. Vi er ikke
vidende om, at vores bygninger er i en sådan stand, at noget bør nedrives. Vi er
uforstående overfor, at man i forslag 2 og 3 taler om nedrivning, når nuværende antal
klasser er fastholdt i de to forslag.
Det bekymrer os meget, at der påtænkes besparelser på rengøringen. På nuværende
tidspunkt er rengøringen hos os meget kritisabel. Her henvises til dokumentation for
igangværende sager hos Servicemæglerne.
Vi savner information om ressourcetildelingen for lærere og pædagoger. Denne
information er nødvendig for at kunne tage kvalificeret stilling til strukturforslagene.
Det er foruroligende at ledelsestildelingen mere end halveres. Undersøgelser viser
(bl.a. ”Ledelse tæt på undervisning og læring i folkeskolen” (EVA 2015)), at pædagogisk
ledelse har direkte effekt på elevernes læringsudbytte. Vi frygter, at der med en fælles
ledelse og lokal nedskæring i ledelsestiden, vil blive mindre tid til pædagogisk ledelse.
Vores seneste APV viser generelt en stor tilfredshed blandt personalet. Vi er
bekymrede for at den mindre indflydelse og mindre ledelsestid, vi vil få som filialskole,
vil få en negativ indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø. En undersøgelse fra SFI viser,
at lærerne har en ”højere trivsel på skoler, hvor lærerne oplever, at skoleledelserne
involverer sig mere i pædagogiske metoder” (”Ledelse, læring og trivsel i
folkeskolerne”, SFI 2011)
I forhold til filialskoletanken, frygter vi for personalets trivsel. Vi forudser, at man som
lærer vil stå med ét ben på to skoler og ikke ”høre til” på én arbejdsplads. Lærere og
vejledere, som skal pendle mellem to matrikler, vil ikke kunne opbygge den samme
relation og legitimitet i forhold til elever, forældre og kolleger.
Vi mangler dokumentation for prognosetallene. Der mangler klare elevtal for den
enkelte skole i de enkelte skoleår i modellerne – ikke kun for aldersgruppen 6-16-årige,
men for de elever, der reelt går på skolen i de enkelte år. Vi savner en prognose for
fødselstal for hvert år i de enkelte skoledistrikter. De anvendte prognoser er ikke
fyldestgørende og gennemsigtige.

SFO-lederstillingen nævnes ikke i materialet. Er det fordi stillingen fastholdes eller
nedlægges?
I forslag 1 og 3 nedlægges Taleboblen og Tale-klasserækken. Det bekymrer os meget,
at skolerne i de to forslag skal inkludere endnu flere elever med store udfordringer.
Det vil være en stor forringelse af disse børns vilkår og påvirke både lærere og elever
negativt.

Strukturforslag 1:
Vi ser forslag 1 som det mest uholdbare forslag.
Vi er bekymrede for at skolen bliver for lille en arbejdsplads, hvis vi kun har 0.-3.
årgang. Vi frygter, at det vil blive svært at rekruttere kvalificeret personale samt at
honorere folkeskolelovens krav om linjefagsdækning i alle fag på alle årgang i 2020.
Børneby-lederen skal være leder for både skole, børnehave og dagplejedistrikt. Alt
sammen i en enkelt 37-timers stilling. Igen kommer relationerne til personalet under
pres.

Strukturforslag 2:
Udtrykket ”lokalområde i vækst” er ikke klart defineret, og vi har derfor ikke mulighed
for at vide, hvad det indeholder. F.eks. undrer det os, at Alslev er ”lokalområde i
vækst”, når Outrup Børnehave har en stigning på 5 børn fra 2016-2021 og Børnehaven
Hedevang i Alslev falder med 8 børn fra 2016-2021 (bilag 1).

Strukturforslag 3:
Som filial under Blaavandshuk Skole er vi bekymrede for transporttiden til Oksbøl for
både elever og personale. Vejen fra Outrup til Oksbøl går ad små trafikerede veje uden
cykelsti. Se i øvrigt bemærkningerne under ”generelt”.
Slutteligt gør vi opmærksom på, at vi fra skolens side bakker op om høringssvaret fra
skolebestyrelsens forældrerepræsentanter.
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