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HØRING OM SAMMENLÆGNING AF VANLØSE SKOLE OG HYLTEBJERG SKOLE
Resultatet af en sammenlægning af de to skoler kan blive en skole med op imod 1.900 elever. Vi er bekymrede for så stor en enhed, der kan blive vanskelig at styre og svær for eleverne at finde tryghed i. Det vil i givet fald blive kommunens suverænt største skole. Det er
derfor af stor betydning, at skolen organiseres som små skoler i den store.
Der kan være både økonomiske og rekrutteringsmæssige fordele i en etskoleløsning, hvilket
imidlertid kræver, at en række forudsætninger er til stede for at lykkes.
For det første skal økonomien være i orden. Det vil sige, at et det anslåede provenu på 3,2
mio. kr. først trækkes ud, når den nye skole reelt er blevet én skole. Det vil sige, at besparelser på driften skal blive på den nye enhed i mindst en toårig periode.
For det andet skal der ansættes en udefrakommende ny skoleleder pr. 1. august 2016, som
kan forberede sammenlægningsprocessen sammen med de nuværende to ledere.
For det tredje véd vi fra sammenlægningerne af de 10 skoler til 5 i 2008, at der skal afsættes
penge til, at elever, forældre og personale kan lære hinanden at kende. Af hensyn til at fastlægge organisatoriske, personalemæssige og pædagogiske rammer for den nye skole er det
meget vigtigt, at der er den fornødne tid for lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger til
at finde fælles løsninger.
For det fjerde skal der allerede fra begyndelsen af skoleåret 2015/16 ydes ressourcer, således at der kan afholdes personaleseminar, ydes konsulentstøtte, laves fester m.v.
For det femte skal der dannes et OvergangsMED, der kan koordinere processen, ligesom der
skal etableres en fælles overgangsskolebestyrelse.
Det betyder for det sjette, at de tillidsvalgte skal have ekstra tid for at kunne have den tilstrækkelige og nødvendige kontakt med baglandet. Det bør ske allerede i dette skoleår.
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