Dragør , den 20. december 2012
Til Dragør kommunalbestyrelse
Udtalelse til Ændring af styrelsesvedtægterne for Dragør Kommunes Skoler og SFO
Indledningsvis skal skolebestyrelsen ved St. Magleby Skole gøre opmærksom på, at
bestyrelsen på ingen måde accepterer de ændringer af skolestrukturen, der er vedtaget.
Derfor kan bestyrelsen i sagens natur ikke godkende ændring af styrelsesvedtægterne for
Dragør Kommunens Skoler og SFO.
Skolebestyrelsen begrunder ovenstående i følgende:
Uden at disponere over egnede lokaler har Kommunalbestyrelsen besluttet at reducere
antallet af spor fra otte til syv allerede i 2013. Skolen ved Vierdiget er end ikke sat i
udbud, og det nye skolebyggeri ved St. Magleby Skole forventes først påbegyndt
november 2013 med forventet færdiggørelse ultimo 2014. Samtidig er det uvist hvad
Arbejdstilsynets påbud om sikring af passende luftkvalitet i de eksisterende lokaler på St.
Magleby Skole vil resultere i. Derfor finder skolebestyrelsen den trufne beslutning meget
utilfredsstillende.
Selve indholdet i Styrelsesvedtægterne er isoleret set tilfredsstillende. Vi finder det dog
samlet helt urealistisk i forhold til opnåelse af de opstillede skolepolitiske mål, specielt da
det i høj grad kolliderer med de politiske krav om budgetbesparelser. Det er samtidig
værd at bemærke, at overgangen til syv spor, som resulterer i en klassekvotient på
mellem 26-28 elever, sker samtidig med kravet om inklusion af elever med særlige
behov. Ydermere bliver kvaliteten af Dragørs skolevæsen sat under pres, da indførelsen
af syv spor og inklusion ikke samtidig medfører flere to-lærerordninger. Tværtimod
nedlægges der lærerstillinger.
Med kommunens indførelse af flydende skoledistrikter har vi en klar forventning om, at
søskendekriteriet fortsat vægtes meget højt. Vi gør i samme forbindelse opmærksom på
forvaltningens garanti om, at ingen børn på deres skolevej skal køre forbi en skole,
medmindre det er efter familiens eget ønske. Vi frygter også, at opfyldelsen af
søskendekriteriet kan risikere at blive tilsidesat, så oprettelsen af et eventuelt fjerde spor
undgås.
Som følge af den nye politiske beslutning, hvor det kun er klasser på St. Magleby Skole,
der bliver berørt af sporreduktionen, anser vi det for nødvendigt, at planen om et
eventuelt femte spor på Dragør Skole erstattes af en plan om et fjerde spor på St.
Magleby Skole Kirkevej. Et fjerde spor på Kirkevej vil sikre at St. Magleby Skoles
børnegruppe ikke bliver splittet op.
I forbindelse med sporreduktionen har forvaltningen og skoleledergruppen i fællesskab

opstillet en række kriterier. Disse er samlet i et dokument under overskriften ”Kriterier
for fordeling af elever i nedlagte klasser”. Af teksten fremgår det, at ingen elever flytter
skole eller SFO mere end én gang i forbindelse med sporreduktionen. Det er betryggende
at erfare, men det er langt fra betryggende, at denne garanti efterfølgende i dokumentet
ophæves med formuleringen: "En flytning internt mellem de to matrikler er IKKE
omfattet af kriteriet." Set fra skoleder- og forvaltningssynspunkt giver det ganske givet
god mening at påstå, at der IKKE er tale om en skoleflytning, når et barn eller en klasse
bliver flyttet fra den ene af de to fusionerede skoler til den anden. Men det er
manipulation på ord. Fra et forældre- og især et børneperspektiv kan en flytning mellem
fusionsskolens to afdelinger aldrig blive opfattet som andet end et regulært skoleskifte.
Vi finder det yderligere uholdbart, at én eller to årgange i byggeperioden kan risikere at
blive flyttet fra Kirkevej til Vierdiget. Ikke alene vil børnene opleve flytningen som et
skoleskifte, de vil også blive afskåret fra kammeratskaber på tværs af årgange, dagligt
fællesskab og kalenderrelaterede aktiviteter på Kirkevej.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen ved St. Magleby Skole
Helene Egtved
Formand

