Høringssvar fra Gjern Skole – besluttet på skolebestyrelsesmøde 1/6-2016

Skolebestyrelsen på Gjern Skole takker indledningsvist for muligheden for at blive hørt
omkring den politiske aftale, som danner grundlag for beslutning om fremtidig skolestruktur i
Silkeborg Kommune.
For Gjern Skoles vedkommende, skal vi indgå i forpligtende samarbejde med Fårvang og
Sorring. Der høres rygter om, at Sorring Skole ønsker at orientere sig mod centrum, som
Grauballe og Gjessø. Vi kan se mange fordele ved at indgå i forpligtende samarbejder – og
meget gerne med Sorring og Fårvang. Men vi kan være bekymrede for, hvorvidt de politiske
bevillingsmål, som rammesætter de forpligtende samarbejder, kan give mening i de meget
forskellige forpligtende samarbejder, der er lagt op til. Hvordan ser det ud med muligheden for
at udvikle kompetencer og vidensdele, når antallet af lærere og pædagoger matcher antallet af
elever, som kan variere fra ca. 400 til langt over 1000 elever?
I den politiske aftale er opstillet pejlemærker for udvikling af udskolingen i det samlede
skolevæsen. Bl.a. udtrykkes ambition om at arbejde på etablering af profillinjer på
overbygningsskoler. I det forpligtende samarbejde Fårvang-Sorring-Gjern indgår blot en enkelt
overbygningsskole samt to fødeskoler – eller eventuelt én. Vi er bekymrede for mulighederne
for at udvikle på udskoling i et smalt samarbejde med Fårvang om en 2-3 sporet udskoling, og
hvorvidt vi kan sikre et kvalitetstilbud til vores elever efter 6. klasse. Vi anser et kvalitetstilbud
for mere vigtigt end geografiske udfordringer. Hvis tilbuddet ikke er bredt nok, kan vi frygte,
at folkeskolen vælges fra, og privatskole-tilbuddene til efter 6. klasse.
Kort sagt:
-

Gjern Skole vil meget gerne være sammen med andre i forpligtende samarbejde. Og
søger mere samarbejde, end 2-3 skoler kan give.
Vi ønsker at bevare Gjern Skole som en selvstændig skole med bestyrelse, ledelse og
fast personale – og hvor børnene i Gjern er sikret en plads fra 0.-6. klasse.

Afslutningsvis glæder Skolebestyrelsen på Gjern Skole sig over, at der med aftalen om
elevtallet på 125 nu er klarhed omkring hvornår en skoles fremtid skal debatteres, og det er
vores store håb, at man politisk sikrer gode og stabile økonomiske rammer for alle
kommunens skoler.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Gjern Skole

