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Høringssvar vedrørende forslaget til den nye skolestruktur i Randers Kommune.

Havndal skole ligger i toppen! – På mange måder. For det første rent geografisk, helt oppe i det
nordligste af kommunen. Ret langt væk fra andre skoler, 10 km. For at være præcis.
Skolen er lille, men rummelig. Desværre står den for at skulle reduceres. Det sker forhåbentlig
ikke! Hvis skolen bliver endnu mindre, giver det større risiko for, at den på sigt helt lukker. Det ville
være katastrofalt for Havndal og omegn.
Havndal skole har en utrolig faglig stærk overbygning. Afgangskarakterernes gennemsnit
overstiger de fleste andre skoler i Randers kommune. Det har lærerne, selvfølgelig i samarbejde
med eleverne, en stor del af ansvaret for.
Lærerne møder velforberedte. De er motiverende og inspirerende, også forstår de at give hver
enkelt elev udfordringer, så alle elever bliver så dygtige som muligt. De stiller høje krav til
eleverne, og giver dem alle forudsætninger for at indfri disse krav. Sådan er alle lærerne, ikke kun
dem i overbygningen. Helt ned til ”vores klasse”, som tæller 26 små poder, formår klasselæreren i
samarbejde med skolepædagogen, at give kvalificeret undervisning. Samtidig vægtes det
pædagogiske arbejde med klassen højt. Og det kan mærkes på børnene.
Trivselspolitik og moppepolitik, gælder for hele skolen. Og den fastholdes. Der kommer et helt
specielt sammenhold på tværs af klasserne, når de store legepatruljer (7.-9. klasse) kommer ned til
de små (0.-3. klasse) i frikvartererne, og i den grad fremstår som gode rollemodeller.
Det er vigtigt for skolen, for familierne og for lokalsamfundet, at der er en lokal forankring og
sammenhæng mellem dem der bor i et område, og dem der bruger områdets institutioner.
Vi tilflyttere, har netop valgt at bosætte os her, bl.a. på grund af den velfungerende skole. Giv
vores børn mulighed for at blive på Havndal skole alle 10 skoleår.

Vi vil så nødigt flytte igen! – Bevar overbygningen på Havndal Skole!
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