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Høringssvar fra elevrådet på Havndal skole
Egentlig er opstarten med den nye skolereform gået meget godt her på skolen. Helt ærligt!
Men når der så bliver smidt en ny skolestruktur oven i puljen, som vil lukke hele
overbygningen på skolen, er vi knap så begejstrede.
Der har før været tale om at lukke Havndal skole. Resultatet var, at vi begyndte at sætte
klistermærker på bilerne med ”Bevar din egn, forsvar Havndal skole.” og vi er da også glade
for, at skolen ikke bliver lukket helt ned, men når I tager tre gode år med samarbejde på
tværs af klasserne og sammenhold ligemeget alder, så gør det noget.
Egentlig burde det ikke rigtig betyde noget for niende. Men det gør det. Ikke kun fordi
mange har søskende i de mindre klasser, men fordi at hele skolen betyder noget. Fordi
Havndal skole er meget værd, men allermest som en helhed.
I siger, at en af fordelene med den nye skolestruktur er større samarbejde mellem klasserne,
for eksempel i form af legepatruljer, men når man nu har det - plus gode forhold med de
andre klasser. Hvorfor så ofre det for at stå tidligere op om morgenen, komme senere hjem
og få mindre fritid. Vi mener nemlig, at hvis der kommer flere valgfag, end vi allerede har, vil
man få for travlt med at interagere med sine parallelklasser til at have tid eller endda have
lyst til at tale med elever fra klasser under eller over én. Desuden er det langtfra alle, der vil
flytte til den skole, det er meningen, de skal flytte til. Det har selv de yngre klasser indset.
Desuden vil politikernes drøm om at spare penge sørge for, at de allerede eksisterende
klasser bliver fyldt, sådan at klasser fra andre skoler ikke bare overføres direkte til den nye
hovedskole. Alt det vil resultere i, at klasser - godt sammenhold eller ej, bliver splittet totalt
fra hinanden. Allerede nu er flere elever begyndt at søge plads på andre skoler i Randers
eller det omkringliggende område. Konsekvensen af dette er, at klasserne bliver mindre og
mindre. Faktisk er en af de store fordele ved Havndal skole, at der ingen mobning er. Flere
elever, som går her, har gået på større skoler og de fortæller, at de har været udsat for mere
mobning på de større skoler.
Tallene viser, at flere og flere dropper ud af de lokale sportsforeninger på grund af mistet
fritid. Dette kan være med til langsomt at dræbe det eksisterende byliv. Så ved at lukke
skolerne i rurale områder, mister flere og flere deres fritid, modsat dem der går i skole i
Randersområdet. Inde i byen ligger flere skoler i hver sin ende af en vej, men ude på landet
kan man blive nødt til at pendle flere kilometer. Det kan betyde, at elever fra Havndalområdet skal køre mere end en halv time til den nærmeste åbne skole, hvilket dermed
betyder, at hvis man skal møde kl 8, ender man med at blive nødt til at stå op senest
halvanden time før. Og så er de sent på den!
Hvorfor splitte os? Hvorfor ødelægge det sammenhold, der er på tværs af klasserne?
Hvorfor nedlægge overbygningen på Havndal skole?
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