
Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget  

ifm. Skolestrukturen i Faxe Kommune 

Folkeoplysningsudvalget (FOU) anerkender og takker for, at vi må fremsende høringssvar. 

FOU repræsenterer som bekendt de folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Faxe kommune og 

FOU har med interesse læst de 5 modeller samt de 3 tilvalgsmuligheder om en fremtidig 

skolestruktur, som Uddannelsesudvalget har sendt i høring. FOU kan kun være enig i, at det skal 

tilstræbes at opnå de bedste ledelsesmæssige forhold til gavn for både elever og lærer. 

FOU anerkender, at de skolemæssige overvejelser og hensyn naturligvis vejer tungt, og i sidste ende 

kan betyde at foreninger og aftenskoler må anvises/henvises til andre lokaliteter, end de kendte i 

nærområdet. Det er udvalgets forventning, at foreninger og aftenskoler inden for rammerne af en 

fremtidig skolestruktur kan forvente at gøre brug af kommunale lokaler og udendørs anlæg i samme 

størrelsesorden og på samme vilkår, som de kan på nuværende tidspunkt. 

For så vidt angår modellerne 1 – 4 har FOU ingen umiddelbare bemærkninger til disse, da punkterne 

jo alene omhandler forslag til den distrikts- og ledelsesmæssige opdeling af skolerne. 

Angående model 5 om samling af udskolingen på én skole i hvert distrikt, har FOU følgende 

bemærkninger: 

FOU kan være bekymret for, at en samling af udskolingen på én skole i hvert distrikt kan være 

medvirkende årsag til, at unge flytter deres forenings- og fritidsaktiviteter fra de nuværende 

foreninger til de foreninger som er ”hjemmehørende” på eller i nærheden af de skoler, hvor 

udskolingen fremadrettet vil komme til at være placeret, hvilket kan være medvirkende til at mindre 

foreninger på sigt mister medlemmer, i værste fald må lukke. 

Det er FOU´s opfattelse, at nærhed til et lokalområde spiller en meget stor rolle for de fleste 

foreninger og klubber. Det gælder i særlig grad for børn og unge der transporterer sig selv til og fra 

den pågældende forenings aktivitet – og de fysiske rammer/sted hvor aktiviteten finder sted. 

FOU kan som følge heraf være bekymret for, at de nuværende stramme tidsgrænser for brugen af 

anviste lokaler bliver yderligere udfordret og med at de unge, hvis udskolingen samles, så også skal 

transportere sig ”hjem” og dernæst til fritidsaktiviteten hhv. at udskolingen de pågældende steder 

”blokerer” for foreningsaktiviteter i større omfang end nu. 

I forbindelse med den måske ændrede ledelsesstruktur på skolen er det FOU´s håb, at der kan 

komme mere fokus på de ledige perioder i gymnastiksale og haller i dagtimerne, som så kan fordeles 

til aftenskolerne og andre folkeoplysende aktiviteter, som har mulighed for at udnytte denne ubrugte 

kapacitet. 

Det er ligeledes FOU´s håb, at det igangværende samarbejde mellem skolerne og foreningerne 

opretholdes og gerne udbygges til gavn for alle. 

FOU stiller sig gerne til rådighed i en fremtidig dialog, såfremt det må blive et ønske. 
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