Vi sikrer fremtidens folkeskole
Elever og forældre har krav på, at vide hvad der er blevet brugt penge på i den nye skolestruktur:
Der er bl.a. blevet investeret penge i efteruddannelse af skoleledere. Der er sendt 125 lærere og daglige
ledere på efteruddannelse i relationskompetence eller Cooperative Learning. Der er brugt midler på
computerprogrammet uddannelsesparat.dk og e-protokol, og der er brugt penge på at kortlægge alle
skolers netværkssystemer som danner grundlag for, at vi i 2013 og 2014 investerer yderligere 14 mio. på
IT ud over de allerede afsatte 20 millioner.
Efter sommerferien har den nye skolestruktur skulle stå sin prøve. Vi er godt på vej!
Alle vores skoler har arbejdet hårdt på, at fusionsprocessen gik så godt og smertefrit som muligt. Der
skal derfor lyde en stor ros til vores skoleledere og medarbejdere. De har været spændt hårdt for, men
vi stoler på at vores medarbejdere er mænd/kvinder for at løfte opgaven!
Som man kunne læse i et indlæg d. 4. december i Nordvestnyt af formanden for Elverdamsskolens
skolebestyrelse , Kurt Næsted, mangler vi stadig en klarere definition på skolebestyrelsernes arbejde og
hvilke rammer man kan give skolebestyrelserne. Det er vi helt enige i, at der skal arbejdes med.
Skolestrukturomlægningen er en løbende proces og vi er selvfølgelig klar til at se på nogle af de
udfordringer som dukker op hen ad vejen, men vi er godt på vej.
Formålet med hele strukturomlægningen var at skaffe 20 mio. kr. til investeringer i vores folkeskoler. Vi
vil forbedre kommunens uddannelsesfrekvens, og ikke mindst få flere unge mennesker gjort klar til en
uddannelse. Grundlaget for Fremtidens Folkeskole er skabt.
Efter partiernes intentioner om at frigøre 20. mio., så havde jeg regnet med at alle ville tage ansvar, da
skolestrukturen skulle vedtages.
Desværre viste det sig, at det kun var konstitueringsgruppen, der var parate til at tage de nødvendige
beslutninger for at frigøre 20 millioner til skolerne. Socialdemokraterne valgte at stå af og stemme imod
både tildelingsmodel og sammenlægning af skolerne. Det var ærgerligt, for det er de to ting, der virkelig
bidrager med pengene til investeringerne og skolernes fremtid.
Venstre vil sikre, at vi også i de kommende år giver 20 mio. kr. til udvikling af folkeskolen. Vi er ikke i mål,
men vi er godt på vej.
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