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SF Bornholm

Tag en pause!
Der foreligger for øjeblikket et forslag om en ny skolestruktur på Bornholm samt en ny tildelingsmodel
for ressourcerne.
SF Bornholm skal opfordre kommunalbestyrelsen til IKKE at gennem føre dette forslag, selvom der
tilsyneladende er et flertal af Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.
Forslaget rummer MANGE problem er:
- skolerne i Hasle og Allinge bliver så små, at begge risikerer at lukke indenfor nogle få år
- overbygningen i Allinge bliver med et (meget lille) spor og vil derfor give disse elever
ringere muligheder end øens andre overbygningselever.
- forslaget medfører, at klasser skal læses på tværs af årgangene af økonom iske årsager,
ikke som et pædagogisk valg.
- skolen i Svaneke lukkes selvom der ikke er sikkerhed for, at eleverne kan være på Nexø
skole uden at andre aktiviteter (modtage-klasserne) skal flyttes.
- tildelingsmodellen (hvor antallet af elever er altafgørende) betyder, at de små skoler
(primært i Hasle og Allinge) vil få dårlige muligheder for at skabe den tilstrækkelige
kvalitet.
- forslaget løser ikke engang de økonom iske udfordringer, som findes, og yderligere
besparelser vil derfor være nødvendige.
I forslaget er en arbejdsgruppe, som skal se på situationen i Rønne. Her har Socialdemokraterne
tilsyneladende indset, at et grundigere arbejde er nødvendigt.
SF Bornholm skal derfor opfordre til, at arbejdsgruppen får til opgaven at se på skolestrukturen på
HELE Bornholm i lyset af den debat og de forslag, der har været.
SF Bornholm skal yderligere opfordre til, at der etableres en følgegruppe til denne arbejdsgruppe
bestående af repræsentanter fra
- de 4 skolebestyrelser
- det fælles elevråd
- de ansatte
- kommunalbestyrelsens politiske partier/lister
- Bornholmske Borgerforeningers Sammenslutning
Opgaven bliver under ingen om stændigheder nem , men mulighederne for at få lavet nogle holdbare
forslag vil stige, hvis man giver sig den fornødne tid og udviser den fornødne vilje.
Samtidig m angler Bornholm totalt en diskussion af den faglige og den pædagogiske udvikling af den
bornholmske folkeskole i fremtiden.
SF Bornholm er (jf. vores eget forslag, Alternativ F) helt klar over, at skolelukninger i den givne er
nødvendige og på sigt vil gavne udviklingen af folkeskolen, men dette er ikke tilfældet med det
foreliggende forslag.
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