Resenbro den 6. juni 2016
Høringssvar fra skolebestyrelsen på Resenbro Skole
Vi har valgt at forholde os til de punkter, som berører Resenbro Skole direkte. Vi har derfor kun
kommentarer til følgende:
Den besluttede sammensætning af skolerne i de forpligtende samarbejder.
Vi er kommet i klasse med Sejs Skole, Voel Skole og Langsøskolen, hvilket vi finder meget
fornuftigt både ud fra en geografisk betragtning, samt i kraft af at Langesøskolen på nuværende
tidspunkt er vores overbygningsskole.
Desuden bakker vi op om forslaget fra skolebestyrelsen på Sorring Skole, som gerne vil være en del
af sammenslutningen.
Rent transportmæssigt ser vi dog udfordringer i forhold til samarbejdet med Sejs Skole.
Overbygningselever risikerer at bruge i omegnen af 2 timer dagligt på offentlig transport mellem
Resenbro og Sejs, hvis Sejs Skole bliver overbygningsskole for vores elever.
I forhold til overbygningsdelen, synes vi, at det er en god idé at samle to overbygningsskoler i et
forpligtigende samarbejde. Det vil øge udbuddet at tilbud for de enkelte elever, så folkeskolen også
i overbygningsdelen bliver det naturlige valg.
Vi ser derudover også andre mulige samarbejdspartnere inden for overbygningsdelen. I forhold til
vores geografiske placering kan vi ud over Langsøskolen og Sejs Skole også pege på Dybkærskolen
og Vestre Skole som mulige samarbejdspartnere.
Eventuelle øvrige bemærkninger.
Vi finder det mærkværdigt, at vi skal forholde os til at være i forpligtende samarbejde med en
sammenslutning af andre skoler, når det ikke er klart, hvad skal vi samarbejde om.
Vi regner dog med, at det bliver skrevet ind i forslaget, at også skolebestyrelserne, og ikke kun
skolechefen og skolelederne, skal være med til at aftale samarbejdsstrukturerne i de enkelte
sammenslutninger.
Vi er tilfredse med at byrådet har trukket det tidligere skolestrukturforslag tilbage, så vi kan beholde
vores lokale selvstændige skoler. Vi håber samtidig også, at der med denne beslutning er enighed i
byrådet om at tilføre de 20-40 mio. kr, som der ifølge skolestrukturforslaget mangler i Silkeborg
Kommunes skolevæsen.
Det vil på sigt ikke være muligt, at fastholde den gode faglige kvalitet og trivsel vi har på Resenbro
Skole og resten af kommunens skoler, hvis der ikke bliver bevilliget yderligere midler i fremtiden.
God sommer,
Skolebestyrelsen på Resenbro Skole

