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Høringssvar fra MED-udvalget på Rismølleskolen vedr. forslaget til ny skolestruktur.

MED-udvalget på Rismølleskolen er overordnet godt tilfreds med, at der nu tilsyneladende endeligt sker
noget med skolestrukturen i Randers Kommune. Dette med udgangspunkt i kvalitetsdebatten, der fandt
sted med mange forskellige interessenter inddraget, og de indstillinger der blev udkommet herfra. MEDudvalget forholder sig dog ikke til det konkrete forslag vedrørende andre skoler. Hermed således
bemærkningerne fra MED-udvalget vedrørende alene Rismølleskolen:
Rismølleskolen kan se frem til klassestørrelser på 25-28 elever qua de prognoser, der er for området i
Dronningborg. Når skoledistriktet tillige ændres bliver det meget store klasser, der ingen muligheder får
for at anvende gruppe- og hold-rum. Disse indrettes og anvendes som klasselokaler, der typisk er på 52
m2. Konsekvensen kan blive, at det bliver nødvendigt med vandreklasser.
Antallet af toiletter til eleverne på Rismølleskolen er i forvejen begrænset. Med flere elever vil det
foreslåede nye antal slet ikke være tilstrækkeligt.
Idrætsfaciliteterne er ligeledes ikke en overbygningsskole værdige. Med 2 traditionelle gymnastiksale og
en mindre svømmesal lider Rismølleskolen i forvejen. Det nævnes i bemærkningerne til forslaget, at
man må forvente, at Rismølleskolen får brug for en idrætshal. MED-udvalget forventer, at en sådan
bygges på skolens område, så skolen tillige får et samlingslokale, hvor alle skolens elever kan være på
samme tid. Skolens nuværende samlingslokale forventes indrettet til læringscenter qua forslaget til en
skoleudbygningsplan for Rismølleskolen. Udenomsfaciliteter og ventilation i skolelokalerne for
udskolingen er tillige slet ikke opdaterede.
I forbindelse med indførelsen af de nye arbejdstidsregler for personalet, har vi indrettet
medarbejderfaciliteter i nogle klasselokaler. Med forslaget til ny skolestruktur lader dette sig ikke længere
gøre. Hvor skaber vi rum til forberedelse for flere lærere end nu fremover?
Endelig bekymrer også trafik- og parkeringsforholdene MED-udvalget. Dagligt er allerede nu såvel
forældre som personale på jagt efter steder, hvor biler kan parkeres i kortere eller længere tid.
Den nye skolestruktur forventes igangsat den 1. august 2015. Jf. skoleudbygningsplan og
elevtalsprognose forventes Rismølleskolen at skulle modtage lige knap 200 elever flere fra næste
skoleårs begyndelse, men midlerne og udbygningen af skolen finder tidligst sted i 2016/2017. På
Rismølleskolen skal vi altså påbegynde en ny hverdag i de kendte rammer for langt flere elever. Det
virker ikke ordentligt!
På vegne af MED-udvalget på Rismølleskolen
Jan Pedersen
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