Venstre vil beholde pædagogerne.

På onsdagens byrådsmøde vedtog byrådet en ny distriktsstruktur for vores skole- og dagtilbudsområde.
Beslutningen tager udgangspunkt i større distrikter hvor ledelsen i toppen slankes og hvor der vil være
fokus på børns læring og trivsel. Forslaget blev vedtaget af Socialdemokraterne og Venstre og det er ikke en
hovedkulds og hurtig løsning – vi har nemlig gjort vores hjemmearbejde ordentligt. Igennem
omstillingsgrupper med forældre, personale, administration, elever og politikere har vi igennem to
omgange arbejdet med hvordan vi kunne skabe bedre skoler og dagtilbud og samtidig reducere budgettet.
Et enigt byråd med undtagelse af Enhedslisten har nemlig læst skriften på væggen; der kommer IKKE flere
penge, vi skal klare os for mindre. Efter omstillingsgruppernes arbejde indgik de radikale, den ene
konservative, Socialdemokraterne og Venstre en aftale – vi rakte hånden frem og lavede et skolepolitisk
forlig. Et forlig som i hovedtræk betød at alle skoleafdelingerne forblev og vores skoler og dagtilbud
fremover skulle organiseres i 4 større distrikter. Den aftale løber vi ikke fra i Venstre – det vi skriver under
på og det vi lover det holder vi!
Efter høringen har der været en del kritiske høringssvar – høringssvar som hovedsageligt har gået på
frygten for at miste demokratisk indflydelse hvis skolerne skulle organiseres i fire større distrikter. I Venstre
forstår vi bekymringen, og vi tager den seriøst – men det kommer samtidig ikke som nogen overraskelse.
Venstre vil derfor sikre at der på ALLE skoleafdelinger etableres forældreråd som skolebestyrelsen skal
samarbejde med. Alternativet, til de 4 større distrikter og slankelsen af den øverste ledelse, var et forslag
som blev fremsendt til byrådet 1-2 timer før byrådsmødet, det er det forslag som løsgænger Solvej
Pedersen, LA, DF samt de radikale og konservative ønskede (de to sidste nævnte partier havde ellers
underskrevet en aftale med S og V, som de desværre vælger at løbe fra). Det alternative forslag går stik
imod nogle af de principper der tidligere har været enighed om. I det alternative forslag skæres der på
PÆDAGOGERNE i undervisningen og hvis dette ikke bidrager med det ønskede provenu så påligger man
skolerne lokale besparelser. I Venstre vil ikke undvære pædagogerne i undervisningen og vi vil ikke
fralægge os det politiske ansvar og lade skolerne spare på vores børn. Vi ønsker en skole og et dagtilbud
med pædagogiske ledere der arbejder på tværs, så vi sikrer en ”blå” tråd igennem barnets liv. Venstre
ønsker et samlet børneområde hvor der er fokus på læring og trivsel, hvor de administrative opgaver
samles så der frigøres tid og ressourcer til vores børn. Samtidig vil vi sikre forældreråd, som i samarbejde
med skolebestyrelserne sikrer lokal INDFLYDELSE på ALLE skoleafdelinger.
Rasmus Brandstrup Larsen
Byrådsmedlem i Holbæk Kommune (V)
Næstformand i Børneudvalget og medlem af Økonoiudvalget

