Vordingborg, den 16. august 2021

Høringssvar vedr. Skolestruktur
Lærerkredsen Faxe Vordingborg har gennemgået det omfattende materiale og har
følgende bemærkninger:
Uanset hvilken model der peges på, bifalder vi, hvis ledelse opnormeres. Det er vores opfattelse, at
den nuværende tildeling ikke harmonerer med det faktiske behov. Nærværende og lærerfaglig ledelse er en af grundstenene i at lave god skole. Samtidig er det vigtigt, at ledelsen på den enkelte
skole har den nødvendige beslutningskompetence, så lærere og ledelse i fælleskab kan træffe de
bedste beslutninger i forhold til skolens daglige drift, hurtigt og agilt med afsæt i eleverne og undervisningen.
I Faxe Kommune er der igangsat et større arbejde med at implementere Fælles om Forebyggelse og
Børn i Fællesskaber. Når en ny skolestruktur skal besluttes, bør der fra politisk side være fokus på,
at skolerne har rammerne til at kunne løfte opgaven i forhold til implementeringen og udmøntningen - både økonomisk, i form af frihedsgrader og råderum samt nok lærerressourcer, så eleverne
får de bedste forudsætninger for undervisning af høj kvalitet.
Vi bifalder, hvis specialskolerne fremadrettet selvstændiggøres. Det har i en årrække været svært
at gennemskue deres økonomi og personaleressourcer. Vi er af den overbevisning, at det vil styrke
specialskolerne, deres kultur og tilbud, hvis de bliver en selvstændig enhed. Samtidig mener vi, at
det vil skabe større engagement hos medarbejdere og ledere, når beslutningskompetencen kommer tættere på. Den tidligere redegørelse fra Care Match peger også på, at der er behov for et øget
fokus for at udvikle specialskolerne.
Alle er enige om, at vi har brug for gode folkeskoler og specialskoler i Faxe Kommune. Det kræver,
at der tages et politisk ansvar, og at ledere og lærere får det nødvendige råderum og tilstrækkelig
beslutningskapital ude lokalt til at forme og udvikle de enkelte skoler – uanset om skolerne bliver
selvstændige enheder eller fortsat er samlet i områder.
Skulle der være spørgsmål eller vinkler, I ønsker uddybet eller belyst, står Lærerkredsen som altid til
rådighed med vores viden og prioriterer et fortsat godt samarbejde om et stærkere skolevæsen i
Faxe Kommune.
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