Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers

12. december 2014

Ang.: Høringssvar til indgået skoleforlig af 19. november 2014.
Skolebestyrelsen på Rytterskolen er gennem medierne blevet informeret om, at der er indgået nyt politisk
forlig for ny skolestruktur i Randers Kommune den 19. november 2014.
I det indgåede forlig kan vi se, at ingen af de bekymringer og bemærkninger vi har anført i vores høringssvar
fra ultimo oktober er blevet behandlet eller løst i det nye skoleforlig.
Da vores bekymringer og bemærkninger desværre på ingen måde er blevet mindre, genfremsender vi vores
høringssvar fra ultimo oktober og vedlægger det som bilag til nærværende udtalelse.
Vi er blevet orienteret om, at der dog i det nye skoleforlig åbnes op for, at Vestervangsskolen efter
sammenlægningen med Rytterskolen og dele af Nyvangsskolen og Hobrovejens Skole vil få mulighed for at
benytte lokaler på Rytterskolen, for at imødegå de akutte pladsproblemer som sammenlægningen
medfører.
Vi kan som skolebestyrelse på Rytterskolen og derved som repræsentant for en stor gruppe af eleverne på
den fremtidige Vestervangsskole på ingen måde bifalde, at undervisningen på Vestervangsskolen spredes
på to adresser med 5 kilometers afstand. Løsningen vil medføre en del logistiske udfordringer og kan vel
også medføre anselige kommunale omkostninger til taxa eller buskørsel.
Vi tolker det imidlertid sådan, at forvaltningen/byrådet anerkender, at der er store pladsproblemer på
Vestervangsskolen i forbindelse med sammenlægningen, men kan også desværre kun tolke det indgåede
forlig sådan, at man ikke er kommet op med en tilnærmelsesvis brugbar løsning.
Vi kan derfor på ingen måde tilslutte os, at den fremtidige Vestervangsskole deler undervisningen på flere
adresser for at løse evt. akutte pladsproblemer. Pladsproblemerne skal derfor løses inden skolestart 1.
august 2015.
Afslutningsvis vil vi henvise til vores høringssvar fra ultimo oktober (bilag) og i stilfærdighed gentage, at vi
har en lang række væsentlige bekymringer i forhold til forslaget om den nye skolestruktur. Såfremt disse
ikke imødekommes, kan vi ikke bakke op omkring en flytning af Rytterskolen til Vestervang.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Rytterskolen
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