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Hørringssvar vedrørende omlægning af skoledistrikter for henholdsvis Tinderhøj
og Islev Skole
Skolebestyrelsen på Islev Skole har drøftet forslaget til ændring af skoledistrikterne.
Helt overordnet finder vi, at sagen er mangelfuldt belyst.
Det er svært at gennemskue grundlaget for prognosen. Hvordan er prognosen udarbejdet? Hvor mange forventer kommunen flytter ind på SPF-grunden? Hvornår forventer kommunen, at byggeriet går i gang? Hvad er prognosen efter 2017? Hvad med
sene/tidlige skolestartere? I følge de tal, som foreligger i sagen, vil det kun være i to
år, at Islev Skole vil have flere elever, end der kan være i tre klasser. Dertil kommer,
at Islev risikerer at blive tosporet det år årgang 2011 skal i skole.
Søskende perspektivet er ikke nævnt i sagen. Det er velkendt, at forældre ønsker, at
deres børn går på samme skole. Vi vil gerne vide, hvor mange af de børn, der nævnes
i bilag 5, der har ældre søskende, som går på Islev Skole? Vi er bekendt med, at andre
kommuner giver garanti for, at børn der skal starte i 0. klasse kan starte på de ældre
søskendes skole. Vi foreslår, at udvalget får undersøgt hvilke erfaringer de andre
kommuner har med det.
Hvilke overvejelser ligger der bag, at pege på det foreslåede område? Vi ville gerne
have set forskellige alternativer. Fx hvor mange børn der skulle skifte distrikt, hvis
kun en mindre del af distriktet blev flyttet?
På baggrund af de mangler, der er i sagen kan vi ikke anbefale, at forslaget gennemføres. Vi vil gerne opfordre udvalget til, at sagen belyses yderligere inden, at der træffes
afgørelse.
Skolebestyrelsen har drøftet, hvad vi mener, at der bør tages hensyn til ved distriktsændringer.
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Vi mener, at børn bør have ret til at komme på samme skole, som ældre søskende
uanset, om skoledistrikterne ændres.
På Islev Skole er der tradition for, at alle forældre allerede for 0. klasse engageres i
trivselsgrupper for at støtte op om klassernes sociale liv. Forældrene arrangerer fællespisning, skovture mv. for klassens børn og deres familier. Hertil kommer deltagelse
i skolens øvrige fælles traditioner som høstfesten, ferniseringer og andre ting, som
familierne inviteres til.
Skolebestyrelsen er glade for, at så mange af forældrene vælger at investere relativt
meget af familiernes tid og energi i at deltage aktivt i skolens liv. Vi kan mærke, at det
har en positiv effekt på børnene.

Vi er bekymrede for, om familierne fortsat vil prioritere, at investere så mange ressourcer på de sociale aktiviteter i skolen, hvis familiens børn går på mere end én skole.
Hertil kommer at skolen fylder meget i børnenes liv - også når de er derhjemme. Det
betyder meget for børn og forældre, at der er en fælles referenceramme for børnene, at de går på samme skole, deltager i samme arrangementer og traditioner osv.
Vi har derfor en bekymring for, at mange forældre vil vælge en helt tredje skole, hvor
de vil få mulighed for at alle deres børn kan gå. Det vil betyde uro i de øvrige klasser,
hvis de ældre søskende flyttes for at følges med de mindre søskende.
Samtidig ønsker bestyrelsen at bevare Islev Skole som et naturligt samlingspunkt i bydelen. Et ønske som Kommunalbestyrelsen har bakket op om med anlæggelse af IDlinjen og åbning af skolen ud mod Islevbrovej. Vi kan være bekymret for denne sammenhængskraft, hvis distriktet deles på midten og børn på den anden side af Slotsherrensvej skal gå på Tinderhøj Skole. Det er fx også vigtigt, at der forsat er daginstitutioner i skoledistriktet.
I forhold til den faglige udvikling, ønsker vi at bevare Islev Skole som en tre-sporet
skole. Tre spor betyder en skole med robust økonomi og med mulighed for at have
linjefagsdækning og en kvalificeret fag-faglig sparring.
Til slut vil vi nævne, at der bør tages hensyn til elevernes skolevej, hvis distrikterne
skal ændres. Blandt andet for at sikre, at eleverne selv kan transportere sig til skole
til gavn for deres sundhed og de trafikale forhold ved skolen.
På vegne af Skolebestyrelsen
Jacob Nordgaard
Formand for Skolebestyrelsen
Fremsendt for Skolebestyrelsen af
Inge Vestergaard
Skoleleder
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