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Stor afstand mellem den lokale skole og
kommunalpolitikerne
Skolebestyrelserne g iver dårlig e karakterer til samarbejdet med politikerne i byrådet.
En ny unders øgels e, s om Skole og Forældre har
foretaget blandt s kolebes tyrels es formænd på
dans ke folkes koler, vis er s tor tilfreds hed med
s amarbejdet med s kolelederne, mens
s amarbejdet med politikerne får dårlige
karakterer på knap 20 procent af s kolerne.

og byrådet.
450 s kolebes tyrels es formænd fra folkes koler i
hele Danmark har deltaget i Skole og Forældres
unders øgels e.
Læs unders øgels en

– Skole og Forældre advarede før
kommunalreformen om, at de s tørre kommunale
enheder ville give øget afs tand mellem den lokale
s kole og kommunalpolitikerne. Vores
unders øgels e vis er, at den bekymring var
velbegrundet, s iger lands formand i Skole og
Forældre, Benedikte A s k Skotte.
Unders øgels en vis er ogs å, at s kolenedlæggels er
s piller en rolle for utilfreds heden med
s amarbejdet med politikerne. I unders øgels en er
det s lående, at s amarbejdet får et fint s yvtal på
s koler, der s kal nedlægges i 2012, mens
s amarbejdet med politikerne kun får karakteren
3,6 på s koler, der s kal nedlægges allerede i år. Det
tyder på, at bes lutningerne om at nedlægge
s koler allerede i år er has tet igennem af
politikerne, uden reel medinddragels e af
s kolebes tyrels erne. Mens s kolebes tyrels erne i
de kommuner, der har givet s ig ordentlig tid til
proces s en, føler s ig inddraget og dermed mindre
utilfreds e.
– Det bekræfter Skole og Forældres holdning til
ændringer i s koles trukturen. Vi er ikke generelt
imod ændringer, men bes lutninger s kal træffes
efter at der er analys eret grundigt, at der er tænkt
langs igtet, og at forældrene har været
medinddraget hele vejen, s iger foreningens
formand, Benedikte A s k Skotte.
Benedikte A s k Skotte peger på, at der er brug for at
finde nye måder, der kan s tyrke den lokale
medindflydels e. Hun opfordrer derfor s kolernes
parter til at overveje, hvordan man kan s kabe et
bedre s amarbejde mellem s kolebes tyrels en
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