Spentrup d. 3. december 2014

Udtalelse vedrørende aftaleforlig om skolestruktur
Vi vil i denne udtalelse meget tydeligt understrege, at der ikke er de nødvendige ledige klasselokaler på
Blicherskolen, som strukturforslaget kræver.
De fysiske rammer, dvs. antallet af klasseværelser samt lokalernes placering
Blicherskolen skal med dette forslag modtage specialklasser fra Nyvangsskolen. Pt. udgør det 4 klasser med
elever med specifikke vanskeligheder. Vi vurderer derfor at behovet er 4 klasselokaler til kommende
specialklasser. I skoleudviklingsplans elevtalsprognose er der ikke taget højde for, at der er 3 spor i
nuværende 0. klasse, hvilket betyder behov for endnu et klasselokale. Samlet set skal der dermed etableres
5 nye klasselokaler fra skoleåret 2015-16. Vores nuværende situation er, at alle lokaler er i brug til enten
undervisning eller forberedelsesområde til personalet. Ligeledes er vores situation, at der ikke er lokaler
nok til holddeling.
Skoleudviklingsplanen forudsætter følgende for at skabe plads til nye elever
1. en dyr ombygning af et område af biblioteket der indeholder vand- og varmerør, elhovedtavle til
klasselokale
2. et forberedelseslokale til personalet nedlægges
3. to lokaler med stationære pc’er nedlægges
4. Ombygning af klasselokaler i kælderen
Dyr ombygning
Vi ser det ikke som en mulig løsning at ombygge området af biblioteket til klasselokale, da det kræver at
man omlægger de vand og varmerør, der går midt gennem rummet. Desuden går en branddør også midt
gennem lokalet.
Nedlæggelse af forberedelseslokaler
Det vil være en yderst uheldig løsning at nedlægge et forberedelseslokale til personalet. Der er pt. 41
lærere og pædagoger ansat, et tal der stiger, når der ansættes personale til specialklasserne. Det vil være
yderst uheldigt for personalets muligheder for at arbejde tilfredsstillende i det daglige med at forberede og
udvikle undervisning af høj kvalitet, hvis ikke rammerne er til stede. Forslaget forudsætter, at omkring 50
personer skal indrette deres arbejdspladser i hvad der svarer til 2 klasselokaler.
Vi vil gerne understrege, at vi opfatter det som god kommunal politik, at sikre gode rammer – især også de
fysiske- for kommunens ansatte.
Nedlæggelse af stationære pc’er
Ved at ændre i skolens IT-struktur kan der findes nye løsninger, når EDB-lokalerne nedlægges, på den måde
kan skolen optimere med 2 nye klasselokaler.

Ombygning af klasselokaler i kælderen
Der kan etableres et ekstra klasselokale i kælderen som i den foreslåede ombygning.
Konklusion
Vi kan dermed se en løsning, hvor der kan etableres 3 ud af de 5 klasselokaler, der er behov for. Skolens
situation vil være, at der i det daglige ikke er mulighed for holddeling, der vil være begrænset med plads til
bevægelse i undervisning, der vil være begrænsede muligheder for at etablere rum til fordybelse.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Blicherskolen

