Dragør den 19. december 2017

Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Dragør Skole

Skolebestyrelsen har modtaget materiale til høring om nye skoledistrikter, konsekvensrettelser til
styrelsesvedtægter og fordeling af 0. klasse. SB har følgende kommentarer.
Med hensyn til skoledistrikterne placering vækker enkelte dele undring. Det drejer sig f.eks. om Kronagers
placering i St. Maglebys distrikt, Hvidtjørns områdets placering på Dragør Skole Syd samt Sophus Falcks
allés opsplitning i lige og ulige numre med lige numre på Dragør Skole Nord. Generelt er skoledistriktet til
Dragør Skole syd bestående af børn placeret længere væk, mens børn tæt på skolen hører til Dragør Skole
nord. Skolebestyrelsen vil henstille, at en eventuel placering af et 9. spor tager hensyn til en bedre fordeling
af skoledistrikter.
Det er væsentligt at alle åbne SFO-enheder er bæredygtige. Der er således uacceptabelt, hvis enkelte
enheder udsultes. Dette udelukker ikke en ændring i SFO’erne. Drøftelsen viser klart behovet for at få en
langsigtet plan for SFO’erne i Dragør, som sikre ordentlige ressourcer til det antal SFO-enheder hver skole
har med gode faciliteter, mulighed for pædagogisk arbejde af høj kvalitet samt en god placering og
integration med skolens øvrige virke. SB lægger stor vægt på, at klasser placeres samlet ét sted.
Skolebestyrelsen mener, at det er en god idé at arbejde med at tilstræbe maximalt 24 elever i klasserne og
rette styrelsesvedtægten.
Styrelsesvedtægten trænger dog til mere end blot en konsekvensrettelse vedr. 24 elever. Skolebestyrelsen
mener, at det er væsentligt at det fremgår tydeligt, at pauser besluttes af skoleledelsen på den enkelte
skole samt at det forventes at eleverne har reelle pauser. Den nuværende tekst er et levn fra en tidligere
beslutning, der viste sig at være meget uhensigtsmæssig.
Desuden indeholder vedtægten og bilag store mængde tekst med henvisninger til Dragør Kommunes to
skoler. En grundig gennemskrivning af hele dokumentet vil være på sin plads.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen ved Dragør Skole

