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Høringssvar - Skoledistrikter 2020
Vi har i skolebestyrelsen diskuteret det fremsendte kort 3 over foreslåede skoledistrikter for det
kommende skoleår og foreslår at skoledistrikterne genovervejes med følgende overordnede prioriteter:
1. Mindst mulig ændring i skoledistrikterne fra skoleår til skoleår, hvilket for Store Magleby Skole’s
distrikt betyder at vi foreslår vængerne (området fra Strandvænget mod vest til Møllevej)
inkluderet i Store Maglebys Skoles distrikt - som de har været hidtil.
Dette vil spare kommunens trængte økonomi for yderligere skolebus-dækning, der vil blive en
nødvendighed, hvis den vestlige del af vængerne bliver indlemmet i Nordstrandskolens distrikt,
da skolevejen her bliver over 2,5 km.
2. En jævn fordeling af elever i 0. klasserne på kommunens skoler, ved indskrivning og stadig
efterfølgende ved skolestart.
Det må forventes at alle tre nye 0. klasser på Store Magleby Skole får 22 elever eller flere.
Derfor har skolebestyrelsen bedt skolens ledelse om at afslå ansøgninger om skift af skole, ud
fra de gældende kriterier for skoleindskrivning.
Vi baserer vores anbefaling på de prognoser, der ligger til grund for Skoleudvalgets behandling på
mødet den 7. november 2019 og har ikke taget højde for de usikkerheder, der ligger i tallene
(skolevalg uden for kommunen, ny privatskole, samt skoleudsættelse). Dertil kommer til- og
fra-flytninger, der også vil ændre på resultatet inden skoleåret 2020-21 går i gang, samt forældres
ønsker om at flytte skole efter den første indskrivning er på plads.
Vi ved og anerkender derfor at vi ikke kommer til at ramme plet, uanset, hvor grundigt
skoledistrikterne planlægges på nuværende tidspunkt, men finder at der er uhensigtsmæssigheder i
det fremlagte forslag, der kan rettes op på.

Med venlig hilsen
René Bomholt
På vegne af Skolebestyrelsen for Store Magleby Skole
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