En udfoldet skolestruktur
Holbæk Kommune har ligesom mange andre kommuner diskuteret skolestruktur, og det er blevet
gjort grundigt. I Holbæk Kommune har det dog været anderledes. Vi har ikke, ved
skolestrukturomlægningen, ligesom en række andre kommuner skullet finde penge til den slunkne
kommunekasse, vi har i stedet villet udvikle og skabe en endnu bedre folkeskole i Holbæk
Kommune. Efter mange, lange og konstruktive diskussioner blev skolestrukturen vedtaget. Vi har
været spændte, men nu er spændingen udløst og hvad er det så blevet til? Målet har hele tiden
været, at vi har villet frigive i størrelsesordenen 20 mio. kr. årligt til en udviklingspulje på
skoleområdet. Nogle har måske troet at det har været varm politisk luft, men det er det ikke. Som et
led i hele skolestrukturen har vi nedlagt de gamle skoler og etableret 8 nye skoler hvor hver skole
har et antal afdelinger. Ved etableringen af de nye 8 skoler er der blevet etableret 9 overbygninger
hvor man for alvor har mulighed for at tænke kreativt, ligesom det kan skabe nogle attraktive
ungdomsmiljøer. Det er jeg som politiker meget glad over, for de ungdomsmiljøer giver nogle helt
andre muligheder i forhold til holddannelse og differentieret undervisning, men skolestrukturen og
udviklingspuljen giver også mange andre muligheder, og flere er allerede iværksat. Det kan nævnes
at Skolen ved Tuse Næs (Udby, Hagested og Tuse) har etableret en linjebaseret overbygning,
ligesom andre skoler har planer om såkaldte ”profilskoler”, der har fokus på idræt og bevægelse.
Andre initiativer, der er iværksat i dette skoleår er bl.a.: kurser i Cooperative Learning, kurser i
relationskompetence, lederudvikling, kortlægning af skolernes IT-netværk (så vi ved hvor der skal
investeres) og på børneudvalgets møde d. 28/8 har udvalget frigivet yderligere 3,45 mio. kr. til IT
kompetenceløft, IT udstyr og indkøb af E-protokol og it systemet ”uddannelsesparat.dk”. Vi holder
hvad vi lover, vi udvikler folkeskolen i Holbæk Kommune med op imod 20 mio. kr. årligt, men vi
er kun lige begyndt. Jeg vil derfor ønske alle de nye skoler god vind fremover! Jeg glæder mig til
samarbejdet!
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