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UDTALELSE FRA MED-UDVALGET – BJERREGRAV SKOLE VEDR.
SKOLEFORLIGET
– SKOLESTRUKTUREN I RANDERS KOMMUNE.

Overordnet:
MED-udvalget på Bjerregrav Skole er overordnet bekymret for, at skolen på sigt ikke er
robust nok pga. et stærkt reduceret elevtal som følge af, at udskolingen flyttes til Hornbæk
Skole.
Specialklasser:
Tilførslen af specialklasser ændrer ikke på dette billede, idet disse klasser bliver oprettet
og lukket efter behov – så det er ikke en ressource, som vi på sigt kan regne med. MEDudvalget kan være usikker på, om placering af specialklasser kan få den betydning, at
forældre vælger et andet skoletilbud til deres barn. Endelig er personalegruppen meget
opmærksom på, at de rette kompetencer er tilstede for at løfte opgaven omkring specialklasserne.
MED-udvalget foreslår, at der arbejdes med en profilskole ex. i en specialklassetænkning,
men også for særligt fagligt dygtige børn.
MED-UDVALGET stiller sig uforstående overfor, at der skal ske en afvikling af udskolingen – når
andre skoler med et mindre elevtal bevares.
Transport:
MED-udvalget vil anbefale en omlægning af bybuskørslen rute 11 – (Ålum). En sådan løsning vil give meget bedre fleksible transportmuligheder og dermed understøtte, at Bjerregrav Skole forbliver at være en attraktiv arbejdsplads. Som det er nu, er det næsten praktisk umuligt at komme på arbejde til tiden både for medarbejdere og praktikstuderende. Da
Bjerregrav Skole er en uddannelsesskole, som har en partnerskabsaftale med læreruddannelsen i Århus, får vi hvert år rigtig mange studerende. Vedlagt et bilag fra Midttrafik
vedr. rute 62. De nuværende transportmuligheder medfører store ventetider både før og
efter arbejdstid.
Diverse:
En bemærkning om, at der skal findes generelle svar på konfirmandundervisningen, således at den opgave bevares lokalt.
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Spørgsmål:
• hvor er besparelsen i at vores udskoling skal væk?

På vegne af MED-udvalget, Bjerregrav Skole
Søren Jørgensen
Skoleleder, Bjerregrav Skole
e-mail: soeren.joergensen@randers.dk
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Midttrafiks svar på vores ønske om tilpasning af rute 62 til skolens ringetider:
Midttrafik har nu vurderet jeres ønsker til ændringer til rute 62 Viborg-Ørum-Randers. Vi kan ikke se nogen mulighed for at tilpasse rute 62 bedre til jeres ringetider. En tilpasning af rute 62 til jeres ringetider
vil medføre store gener for rutens øvrige kunder.
Rute 62 er en regional rute, som først om fremmest har til formål at transportere uddannelsessøgende
og pendlere til og fra Viborg og Randers. Det vil sige, at det er nødvendigt, at busserne ankommer til de
to byer til uddannelsesstedernes mødetid og det er ca. kl. 8.00. Busserne skal også kunne ankomme til
byerne så tidligt, at kunderne kan nå at komme videre med bybusser til deres bestemmelsessted. Kunsten er også at busserne ikke ankommer så tidligt, at der opstår en længere ventetid for de mange kunder. Der er om morgenen tale om ca. 70 kunder mod Randers og 100 kunder mod Viborg. Rute 62 ankommer til Randers kl. 7.35 og kører fra Randers igen kl. 7.50, hvor der er forbindelse med rute 118 fra
Aarhus kl. 7.46.
Hvis rute 62 skal være ude hos jer inden kl. 8.00, vil det medføre, at den skal køre fra Randers senest kl.
7.40 og du skriver at bussen nu ofte er forsinket, så vil kl. 7.40 sikkert ikke være tidligt nok for jeres elever. Af hensyn til de mange kunder, som skal til Randers kan vi ikke ankomme tidligere end 7.35.
Afgangene fra Viborg kl. 12.50 og 13.50 kan ikke lægges senere for at give jer bedre hjemtransport mod
Randers. Busserne har i både Viborg og Randers andre bindinger.
Med venlig hilsen
Karin Sørensen
Trafik & Rådgivning
Planlægning, busser
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