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Ring, hvis din skole skal lukkes
Hver sjette skole er lukket siden 2007 og skolelukning erne fortsætter.
Siden 2007 er hver 6. folkes kole enten lukket eller
lagt s ammen med en anden folkes kole.

politikerne, optaget af at få den beds t mulige
s kole for s kattekronerne og forældrene kender
deres lokale folkes koler.

En ny unders øgels e vis er s amtidig, at næs ten
hver anden kommune har planer om at foretage
yderligere s kolelukninger eller
s koles ammenlægninger i 2013. Det er alts å ikke
s lut endnu.

Når man lukker eller s ammenlægger folkes koler er
det Skole og Forældres klare opfordring til
kommunerne, at man førs t og fremmes t tager
udgangs punkt i børnenes trivs el og s kolens
faglige kvalitet, IKKE om s kolen er lille eller s tor.

Nogle af s kolelukningerne kan tils krives det
faldende børnetal i mange kommuner, men mange
s teder begrundes s kolelukninger udelukkende
med effektivis ering og optimering af den
kommunale økonomi.

Skole og Forældre bidrager gerne til at kvalificere
dialogen ved at viderebringe erfaringer fra de
kommuner s om har været igennem proces s en
med at tilpas s e s koles trukturen til fremtiden.

De begrundels er gør mig meget bekymret. Er
s koler ved at blive produktions enheder, hvor man
s kal have fles t mulige elever igennem for færres t
mulige res s ourcer? Eller er der s tadig plads til at
tænke på kvaliteten af den undervis ning s om
vores børn modtager i folkes kolen?

Derfor vil jeg gerne opfordre Skole og Forældres
medlemmer til at I kontakter os , hvis I s kal
gennem en s kolelukning eller
s koles ammenlægning.
Vi er jeres s tøtter og har løbende inds amlet
erfaringer fra de s teder, hvor man har lavet en ny
s koles truktur.

Hvis en s kolelukning betyder, at mange elever s kal
s idde en time i en bus hver morgen for at komme i
s kole i en klas s e med 27 klas s ekammerater, s å er
det ren optimering og abs olut ikke kvalitet.
Kommunerne s iger, at de s å kan bruge penge på
s martboards og iPads , men jeg vil til en hver tid
foretrække lavere klas s ekvotient frem for
teknologi i klas s elokalet.
Jeg anerkender, at den kommunale økonomi er
pres s et og s elvfølgelig s kal s koleområdet ogs å
holde for, når der s kal findes bes parels er, men
med de bes parels er, vi har s et på s koleområdet i
de s ids te fire år er det på tide, at
kommunalpolitikerne retter blikket på andre
områder af den kommunale økonomi for at få
budgetterne til at hænge s ammen.
I de berørte kommuner er det helt afgørende, at
kommunalpolitikerne går i en kons truktiv dialog
med s kolebes tyrels erne og forældrene om
kvalitet i s koles trukturen og ikke udelukkende om
økonomi, s å bes lutningerne om den fremtidige
s koles truktur inddrager forældrenes erfaringer og
øns ker. Forældrene er, lige s om
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