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Høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt
Vi kan anbefale, at navnene ændres tilbage til det oprindelige.
Vi kan bifalde, at styrelsesvedtægt og bilag nu er ført up to date og at der er foretaget en del
præciseringer. Det vil givet medvirke til at reducere den usikkerhed og det tolkningsrum, vi ind
imellem har været vidne til.
Vi værdsætter, at der nu reserveres pladser til vores specialelever i almenklasserne, med
inklusion for øje. Det vil forberede vores vilkår for at arbejde med netop det formål.
Vi kan være bekymrede for manøvredygtigheden i en bestyrelse af den størrelse, som den vil
antage i Midtskolen ligesom vi kan være bekymrede for om det i det hele taget vil være muligt
at besætte alle pladser. Da vi forstår, at der her er tale om et lovkrav, vil vi arbejde for at
opfylde betingelserne.
Vi ser gerne, at man justerer distriktsgrænserne idet det giver anledning til problematikke i
Midtskolen ved dannelse af børnehaveklasser og i et tilfælde også på den lidt længere bane.
Problematikkerne tegner sig forskelligt fra afdeling til afdeling.
På Møllevang oplever vi ofte at borgere, der bor tættest på Møllevang ikke kan får der børn i
børnehaveklasse her, selom om deres børn har gået i børnehave i Møllen. Det forhold, at
børnene ikke kan følges med deres kammerater giver anledning til bekymring.
På afdeling Bavne oplever vi ofte problematikker for borgere der er bosat på Karisevej i
Østskolens distrikt og som har deres arbejde nord for Faxe. Deres børn går ofte i Dalby
Børnehuse, idet det er praktisk at aflevere dem der på vej til arbejde. De bliver udfordrede af
ofte ikke at kunne følges i skole med deres kammerater, når der ikke er plads på Bavne.
På Sofiendal giver den store koncentration af socialt udfordrede famileier i Frøgården anledning
til udfordringer og vi kan være bekymrede for om dette og praksis vedrørende klassedannelser
bliver anledning til skabelse af en ”ghettoskole”. Vi ved, at Nordskov er udfordrede på plads,
så man kunne måsk overveje en mere jævn fordeling af overbygningselever.
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