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Høringssvar om strukturtilpasning på skole- og
institutionsområdet
Vesterbro Lokaludvalgs udgangspunkt for høringssvar om
strukturtilpasningerne er, at det er børnenes og medarbejdernes vilkår,
der er vigtigst – ikke hensynet til forvaltningens økonomiske
styringsmodeller.
Vesterbro Lokaludvalg udtrykker overordnet forståelse for
Borgerrepræsentationens forslag om strukturtilpasninger på skole og
institutionsområdet.
Vi anerkender fordelene ved at etablere flere integrerede institutioner.
Det vil give større sammenhæng i børnenes liv, give stærkere fagligt
miljø og gøre institutionen mindre sårbar over for sygdom blandt
personalet.
Vi er enige i, at større skoler kan skabe bedre faglige miljøer og
mulighed for økonomisk bæredygtige skoler.
Vi glæder os over, at Borgerrepræsentationen vil have fokus på
skolernes fysiske rammer og mener også, at rammerne kan have stor
indflydelse på indlæring, aktivitet og motivation blandt både lærere og
elever.
Det er desuden åbenbart, at den økonomiske genopretning i Børne- og
Ungdomsforvaltningen er nødvendig for at skabe gennemsigtighed i
forvaltningens budgetter.
Vi mener, at der på trods af strukturtilpasningen stadig vil være behov
for at have fokus på følgende:
•

Store institutioner kan blive FOR store og tage form af rene
”børnefabrikker” uden rum til fordybelse, ro og særlige
pædagogiske indsatser.

•

Klassekvotienterne på flere af kommunens skoler er alt for
høje.

•

Bygning af ny bydel på Carlsberg-grunden vil kræve mere
skolekapacitet. Det kan enten ske ved bygning af en ny skole
eller ved at sikre, at lukkede skoler på Vesterbro hurtig kan
lukkes op igen, når behovet atter er til stede – sådan som man
gjorde med Gasværksvejens Skole.
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•

Samtænkningen mellem institutioner og skole skal fortsat
styrkes og pædagogernes og lærernes forskellige fagligheder
skal udnyttes i samarbejde.

•

Regeringens såkaldte serviceloft, der forhindrer Københavns
Kommune i at bruge sine egne penge til nødvendige indsatser,
fordi det økonomisk set kan give for høj vækst i
driftsomkostningerne.

Vesterbro Lokaludvalg udtrykker endelig undren over, at Enghave
Plads Skole konkret foreslås nedlagt og at elever og aktiviteter
sammenlægges på Matthæusgades Skole. Enghave Plads Skole er
indenfor de seneste år blevet renoveret for betydelige summer. Vi vil
anbefale, at skolernes renoveringer af fysiske rammer og størrelsen af
udearealer vil veje tungere, end fx antallet af børn, der skal flyttes
eller krydse Istedgade. Hvis sammenlægningen skal blive en realitet,
er det meget vigtigt, at der afsættes tilstrækkelige midler til at sikre
den fysiske stand og opkvalificering af undervisningslokaler mm.
Dele af Vesterbro Lokaludvalg støtter desuden en model, hvor de to
skoler får fælles ledelse men bibeholder deres to fysiske adresser.
Modellen kan også give mulighed for at skabe et særligt
udskolingsmiljø på den ene skole.
Med venlig hilsen
Niels Vestergaard
Formand for Vesterbro Lokaludvalg
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