Høringssvar – forslag om sammenlægning af skoleafdeling Østre med afdeling Bjergmarken og sammenlægning af
afdeling Hagested med afdeling Tuse.
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og Bjergmarken
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2015 fra
skolebestyrelsen samt
MED-udvalg på
Sofielundskolen.

Overordnet set giver det for skolebestyrelsen god mening især ud fra et hensyn til at skabe
gode fremtidige læringsmiljøer for distriktets skoleelever at lægge de to skoleafdelinger
sammen på matriklen ’Afd. Bjergmarken’. En accept af dette forslag hænger for
skolebestyrelsen og MED-udvalgets side dog sammen med at især de
undervisningsmæssige rammer ikke forringes for nogen af skolens elever efter
sammenlægningen. Prognosen p.t. for arealanvendelsen på afd. Bjergmarken går på at der
efter en sammenlægning vil mangle 8 standardundervisningslokaler. Derfor bør byrådet
sikre at der oprettes 8 undervisningslokaler som opfylder kravene til moderne
folkeskoleundervisning evt. på det gamle Holbæk Seminarium som ligger tæt på afd.
Bjergmarken. Disse vil i en overgangsperiode kunne bruges af skolens ældste elever.
Ydermere må det sikres at lokationen indeholder grupperum samt personalerum
forberedelsesrum og mødelokale for skolens personale. Ydermere vil en sammenlægning
(med de 10 ekstra klasser der vil ankomme til afd. Bjergmarken) betyde at der samlet set
ikke er nok faglokaler til rådighed i f.eks. de naturfaglige fag. Som skolebestyrelsen og
MED-udvalg ser det vil den umiddelbart billigste løsning være at inddrage de et til to
naturfagslokaler som i nyere tid blev etableret på Holbæk Seminarium. Disse er lokaler der
er designet til at kunne anvendes til overbygningens naturfaglige fag; Biologi Geografi og
Fysik/Kemi. Hvorfor disse kan anvendes af de 8-9- klasser der efter 1. aug. 2015 vil have
undervisning udenfor nuværende matrikel. I den forbindelse kan det overvejes om ikke
den årlige matrikelbevillig på 1 7 mill. kr som blev tildelt afd. Østre burde fortsætte i
yderligere et år da den fremtidige undervisning (indtil en mere permanent løsning findes)
stadig vil foregår på to matrikler. Det vil dog være nødvendigt at byrådet bevilliger midler
til anskaffelser og indretningsmæssige korrektioner således at naturfagslokalerne på
Holbæk Seminarium kan opfylde de krav der er til laboratoriefaciliteter i folkeskolen (her
henvises i øvrigt til branchevejledningen ”Når klokken ringer - branchevejledning om fysisk
arbejdsmiljø i grundskolen og det almene gymnasium”). En sammenlægning vil betyde en
væsentlig øgning af belægningen på SFO 2 på afd. Bjergmarken der i forvejen er udfordret

af utilstrækkelige fysiske rammer hvorfor der ved sammenlægningen vil være behov for
ekstra faciliteter til SFO 2. En sidste bekymring som skolebestyrelse og MED-udvalg har er
at den trafikale spidsbelastning i tidspunktet omkring skoledagens begyndelse vil skabe
trafikale kaotiske situationer langs Kattegatsvej og Bispehøjen når op mod 240 elever
ekstra skal afleveres på afd. Bjergmarken. Vi anmoder derfor byrådet om at forholde sig til
denne problematik og evt. komme med forslag til løsninger der i højere grad end nu vil
sikre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken i ovennævnte knudepunkt i tidspunktet
omkring skoledagens begyndelse. Med venlig hilsen MED-udvalg samt Skolebestyrelsen for
Sofielundskolen.
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Lukning af
Sofielundsskolen afd
Østre allerede i august
2015 virker som en
hovsaløsning som
meget vel kan ende
med at elever og
medarbejdere skal
igennem
omstruktureringer to år
i træk.
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Som borger i Holbæk Kommune finder jeg forslaget om sammenlægning af
Sofielundsskolens to afdelinger umotiveret og uden perspektiv. Jeg har i første
høringsrunde argumenteret imod lukning af afd Østre af flere grunde som stadig er
gældende. Derudover vil jeg efter dialog med både politikere og andre borgere tilføje at
forslaget virker som en hovsaløsning set i lyset af at der allerede arbejdes hen mod ny
skolestruktur igen i 2016. Det betyder at Sofielundskolen potentielt skal sluse nye elever
og medarbejdere ind på afd Bjergmarken først i 2015 og så igen i 2016. Hvorfor ikke spare
ressourcer både økonomisk og menneskeligt ved at vente til 2016 med en mere
gennemarbejdet og langsigtet beslutning?

Vi har i et tidligere høringsvar påpeget at det vi først og fremmest ønskede var en løsning
på afdeling Østres udfordringer - ikke en lukning og efterfølgende fusionering af de to
afdelinger på Sofielundskolen. Vi mener stadigvæk at det giver god mening at fastholde
afdelingen som skole - der er masser af muligheder i at bruge bygningerne som en del af
undervisningen og læringen på Sofielundskolen - både nu og fremadrettet - særligt hvis
den endelige skolestruktur ikke er afgjort vil det være uhensigtsmæssigt at have afviklet en
afdeling der - måske i en anden form og med et andet indhold end det nuværende - kunne
have været videreført. Vi mener heller ikke at der har været en tilstrækkelig debat omkring
afdeling Østres fremtid hvilket vi godt kunne have ønsket. I forhold til konsekvenserne i
selve forslaget er vi enige med det høringssvar som Sofielundskolens skolebestyrelse og
MEDudvalg har afgivet. På vegne af faglig klub Jesper Nielsen TR lærere
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Høringssvar Det ærgrer os at man i
lukning af
mange sammenhænge
afd. Østre
lokalt politisk kun taler
om økonomi-politik. Vi
ønsker som borgere en
værdipolitisk debat om
hvor vi vil hen med
kommunes skoler og
institutioner. Som
borgere er vi optaget af
hvor vi vil hen med
skolen og hvilke gode
tiltag vi som kommune
kan gøre for at løfte
folkeskolen. Det er både
ærgerligt og
uinteressant at høre om
arealoptimering og
besparelser vi ser det
som en fejl at stordrift
er vejen frem for alle
børn og vi føler at
individuelle og
menneskelige hensyn
går tabt i debatten om
at spare mest muligt.

Der er tre ting som vi er optagede af:
1: Selve debatten om økonomi politik der lader til helt at have overtaget for en reel snak
om værdier. Vi ville gerne at debatten drejede sig om hvordan man kan yde den bedste
service og undervisning til de børn og unge der er i Holbæk kommune fremfor hvordan
man kan spare mest muligt penge.
2: Da det er en kerneværdi i vores samfund at alle mennesker er individer med forskellige
behov og identitet virker det mystisk at man antager at alle børn har godt af at gå på store
institutioner med mange hundrede elever. Vi savner en anerkendelse af at der er forskel
på store og små institutioner og at de hver især opfylder forskellige behov til glæde og
gavn for de mange individer.
3: Lukningen af Sofielundskolen afd. Østre virker forhastet det er uklart hvad man vil gøre
med de mange elever der ikke er plads til. Det virker mærkeligt på os at man for få år siden
har istandsat skolen for et større millionbeløb og lige brugt sommerferien på at få indrettet
arbejdspladser hvorefter man vælger at lukke afdelingen. Det virker som om at der er ikke
er tænkt i andre alternativer end lukning uden anden tanke end hvad man evt. kunne
komme til at spare i kroner og ører en besparelse der umildbart kun teoretisk giver
overskud. Det ligger os særligt på sinde at især udsatte og sårbare elever ofte trives bedre i
mindre institutioner og at man med lukningen af afd. Østre i Holbæk kun vil have store
institutioner i kommunen. Når vi snakker undervisningen starter vi altid med "Hvad skal
børnene lære?" dette kunne udvides til at ambitionsniveau til alle kommunens børn "Hvad
skal børnene have ud af at gå i skole?". Vi har en ambition om at vores elever lærer at begå
sig og at være aktive i et demokratisk samfund. Hvilket er lettere uopnåeligt i et nært miljø
hvor man kan mærke og direkte se at udbyttet af den aktive indsats giver mening i
modsætning til at individet let kan drukne i den store skole.
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Skolebestyrelsen på
Engskovskolen tager til
efterretning at man i
Holbæk kommune
ønsker at flytte eleverne
fra såvel Afd. Hagested
til skolen ved Tuse Næs
og afd. Østre til
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Bestyrelsen ønsker ikke at stille spørgsmålstegn ved denne del af processen men ønsker at
få belyst om en evt. lukning af Hagested vil betyde at man har tænkt sig at ændre
grundlaget for den nuværende skolestruktur - eller laver en undtagelse? Udgangspunktet
for den nuværende skolestruktur er jo at man tilbyder undervisning i alle lokalområder –
hvilket i område Engskov var en væsentlig årsag til at bestyrelsen gik positivt ind i arbejdet
omkring den nuværende struktur for 3 år siden. Er den tidligere præmis ændret politisk
således at grundlaget for skolestrukturen fremadrettet er ændret? Vedr. den varslede
besparelse på 1 8 mill. kroner årligt omkring afd. Østre Vil den varslede besparelse kunne
effektueres når der endnu ikke kan findes en permanent løsning for alle elever? Er det på
forhånd forudsat og før omstilling grupperne har færdiggjort deres arbejde at man har en
ny skolestruktur for Holbæk i tankerne og har denne en afsmittende virkning på
landområderne? Med venlig hilsen Skolebestyrelsen på Engskovskolen V/ Henrik
Frederiksen Formand
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Der er børn der flytter
ind på Bjergmarkskolen
og andre flytter ud??

Min søn i 7 klasse vil blive ramt af denne besparelse som jeg kan ikke se den store gevinst
ved at lukke Øster skole og flytte eleverne op på Bjergmarkskolen for så at flytte 8 & 9
klasserne til læreseminaret fra august 2015. Er der overhovedet de faciliteter som elever
og lærer skal bruge i undervisningen eller skal de pendle fra seminaret til Bjergmarkskolen
flere gange om dagen? Jeg synes at eleverne bliver for isoleret på læreseminaret og de er
stadig væk folkeskoleelever og skal ikke flyttes fra skolemiljøet. De har været i gennem en
stor omvæltning da de blev slået sammen med klasserne fra Øster skole skal de nu igen
igennem en stor omvæltning i deres skoleforløb?? Hvad så med at lave en "lille skole" for
børnehaveklassen på Øster skole og sælge resten fra.
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Skolebestyrelse og
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lægge afd. Hagested
sammen med afd.
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Der er en samlet forståelse af at Holbæk kommune er udfordret omkring de kommunale
budgetter herunder også politikområde 4 – skoler. Med blandt andet færre indtægter er
det nødvendigt at tænke nye og holdbare løsninger og der er således forståelse for en
beslutning om en sammenlægning af skoleafdelingerne i Hagested og Tuse. Dette har
også været drøftet og anerkendt mellem repræsentanter fra Udvalget for Børn og
skolens bestyrelse på møde i efteråret 2014. På førnævnte møde var der mange
tilkendegivelser omkring vigtigheden af en god og ordentlig overgang for børn forældre
og medarbejdere i forbindelse med en eventuel sammenlægning af skoleafdelingerne. I
denne sammenhæng blev det også påpeget at sammenlægningen ville nødvendiggøre
mindre lokale-justeringer på afd. Tuse. Den umiddelbare opgave er at der skal etableres
plads til 3 nye klasser hvilket alt andet lige også medfører omplacering og organisering
af skolens Sfo. Herunder vil der også være brug for nye løsninger omkring
garderobebehov køkkenfaciliteter og depotmuligheder. På MED-dialogmøde d. 11.12
blev ovenstående opgaver ligeledes drøftet. Her blev med særlig opmærksomhed
drøftet muligheder omkring afsatte beløb til eventuelle kapacitetstilpasninger. Afd. Tuse
ser frem til den aftalte dialog med Cfe i forhold til gode og holdbare løsninger til gavn
for børn og voksne i indskolingen. Skolebestyrelse og skolens MED-udvalg ser positivt på
intentionerne omkring Holbæk danner skole hvor medarbejdere og forældre arbejder
sammen for at alle børn og unge får mulighed for at lære trives og udvikle sig til at
kunne leve et godt liv i fællesskab med andre. Det er således også skolebestyrelse og
MED-udvalgets forhåbning at alle med interesse i skolen vil bidrage positivt i processen
omkring sammenlægning af skoleafdelingerne Hagested og Tuse.
På vegne af Skolebestyrelse og MED-udvalg på Skolen ved Tuse Næs Morten Olesen
formand f. skolebestyrelsen Ib Krogh skoleleder/formand f. MED
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Tuse Næs Lokalforum
fremsender hermed
høringssvar omkring at
lægge skoleafdeling
Hagested sammen
med skoleafdeling
Tuse pr. 1. august
2015. Tuse Næs
Lokalforum er ikke
uenige i at det er
vigtigt at gøre Skolen
så stærk og effektiv
som muligt så elever
og lærere får de bedst
mulige vilkår for at
lære og undervise til
alles bedste.

Tuse Næs Lokalforum fremsender hermed høringssvar omkring at lægge skoleafdeling
Hagested sammen med skoleafdeling Tuse pr. 1. august 2015. Tuse Næs Lokalforum er
ikke uenige i at det er vigtigt at gøre Skolen så stærk og effektiv som muligt så elever og
lærere får de bedst mulige vilkår for at lære og undervise til alles bedste. Tuse Næs
Lokalforum er imidlertid stærk bekymret for at denne tendens vil brede sig til den
anden lille afdeling på Skolen ved Tuse Næs i de kommende år da der ikke er lagt op til
en fornuftig fordeling af eleverne mellem de to tilbageblivende afdelinger i Skolen ved
Tuse Næs. Der må ikke ske udsultning af Afdeling Udby ved alene at flytte børnene til
Afdeling Tuse fra Afdeling Hagested ved en evt. nedlukning af Afdeling Hagested så
Afdeling Udby kan komme i fare ved de kommende års ændringer i den samlede
Skolestruktur da det vil være et uerstatteligt tab for et lille lokalområde som Tuse Næs
at miste sin Skoleafdeling hvilket man kan frygte på dette med de fremlagte spørgsmål
svar i høringsmaterialet. Tuse Næs vil allerede blive ramt ved lukning af Afdeling
Hagested da der vil opstå frygt hos forældrene om at det samme kan ske med Afdeling
Udby. Tuse Næs Lokalforum vil appellere til at skal der ske yderligere sammenlægninger
i af Skoleafdelinger i de kommende år så er Skolen ved Tuse Næs fredet i disse
sammenlægninger. Tuse Næs Lokalforum og andre aktive grupper på Tuse Næs har
arbejdet og arbejder stadig intenst med at skabe synlighed på Tuse Næs og skaffe flere
tilflyttere og besøgende til Tuse Næs. Et godt børnepasnings- og skoletilbud er en
afgørende parameter for at det skal lykkes ligesom en stærk infrastruktur på Tuse Næs
med busser og cykelstier så vores Lokalområde ikke dør ud. Vi har på det seneste
engageret os i arbejdet med transport i yderområderne som er et interessant arbejde
for at sikre bedre transport i yderområderne. Ligeledes er det stadig et væsentligt
kardinalpunkt for os at der etableres en cykelsti mellem Markeslev og Mårsø for at sikre
de bedste forhold for elever som skal til og fra skole med de nuværende afdelinger. Det
er derfor et meget vigtigt element i dette arbejde at vi har en Skoleafdeling i Udby så vi
kan bruge denne i arbejdet med at skaffe nye tilflyttere til Tuse Næs og Holbæk
Kommune ved at kunne præsentere et aktivt lokalområde med institutioner skole og et
aktivt foreningsliv samt en stærk infrastruktur med cykelstier og busser som gør det
muligt at komme til Holbæk selvom man ikke har bil. Tuse Næs Lokalforum indgår gerne
i en dialog med Børne- og Ungeudvalget og andre dele af kommunens administration
om at gøre Skolen og Afdeling Udby til et større aktivitetscenter på Tuse Næs med
muligheder for andre typer af aktiviteter i Skolens lokaler.
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Jeg har haft 3 børn på Hagested skole og jeg må sige at da mine børn kom for 1½ år
siden var det en super skole men nu er det en fallit erklæring. Vores børns niveau falder
fagligt og lærerne er desværre ikke særlig glade. Jeg har måtte flytte et af mine børn da
hun havde det rigtig dårligt på skolen. Med kun 2 lærere på skolen er vores børn udsatte
ved sygdom og de undervises af pædagoger hvilket ikke er i orden. Nu er jeg nød at
flytte de sidste 2 børn da mine datter fagligt lider under den omstrukturering som
forefindes lige nu.

