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Høringssvar - kriterier for skoleindskrivning
Forslag om at ændre skoleindskrivningskriteriernes punkt 6, afstandskriteriet.
Fra:
“6) Afstandskriteriet, elever fra et andet skoledistrikt kan indskrives efter skolevejens længde, sådan at
væsentlige forskellige i afstand mellem skole og bopæl og uden søskende på skolen giver fortrinsret til
den nærmeste boende (her anvendes rutevejledning til fods via Google Maps).”
Til:
“6) Afstandskriteriet, elever fra et andet skoledistrikt kan indskrives efter skolevejens naturlige rute og
længde, sådan at væsentlige forskellige i afstand mellem skole og bopæl og uden søskende på skolen
giver fortrinsret til den elev, der opnår størst afkortning af skolevejen, (her anvendes begrundelse i
ansøgningen samt rutevejledning til fods via Google Maps).”

Vi finder ændringen af afstandskriteriet uhensigtsmæssig, da den åbner op for en subjektiv
vurdering - og dermed øget usikkerhed om udfaldet - i forbindelse med skoleindskrivningen. Et behov
for subjektivt at vurdere ansøgninger må formodes at forlænge sagsbehandlingen og dermed de
endelige skoledistrikter, hvilket vil berøre alle forældre i de yderområder af skoledistrikterne, der kan
risikere ændringer fra år til år.
Den foreslåede ændring giver risiko for øget usikkerhed om skoledistrikterne, utryghed for en stor
gruppe forældre, og utilfredshed fra forældre, der har ønske om en anden skole end distriktsskolen,
men måske ikke får det på baggrund af forvaltningens vurdering af deres ansøgning.
Den foreslåede ændring lægger op til tolkning. For eksempel undrer vi os over, hvorfor det er
"rutevejledning til fods via Google Maps" der bruges, hvis motivationen bag ændringen er, at den kan
hjælpe fx forældre på vej på arbejde, hvilket typisk vil foregå med cykel, bus, eller i bil. For vores
skoledistrikt vil det for eksempel være de færreste forældre fra Søvang og vestpå, der tager skoleturen
til fods.
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