Høringssvar om den kommende 0. årgang 2022 fra
Nordstrandskolens Skolebestyrelse
Indledning
I forbindelse med udsigten til ekstraordinært mange elever i den kommende 0. årgang har BFKU
bedt om høringssvar fra bl.a. skolebestyrelserne i Dragør Kommune. Her følger høringssvar fra
Nordstrandskolens Skolebestyrelse.
Høringsvar
Nordstrandskolens Skolebestyrelse ser med stor bekymring på udsigterne for de kommende elever
i 0. klasse og deres start på skolelivet. Vi er forundrede over, at det så sent i processen kommer
frem, at der er ekstraordinært mange børn på denne årgang, og vi vil opfordre til en grundig
analyse af elevantallet på de kommende årgange, så der kan blive udtænkt en langsigtet løsning
og ikke en panik-løsning for den kommende årgang 0. klasser.
Der er store udfordringer forbundet med både en øget klassekvotient og et ekstra 9. spor på en
enkelt årgang.
Om en øget klassekvotient:
-

-

Dragør har i forvejen en af de højeste klassekvotienter, og flytter der flere borgere med
skolebørn til kommunen, end der fraflytter, vil den stige yderligere. Dette vil selv sagt
medføre mindre fokus på den enkelte elev. Særligt i en kommune med en af landets højeste
inklusionsprocenter vil det give udfordringer for både trivsel og læring.
Høj klassekvotient kan gøre det sværere at rekruttere lærere til skolerne i Dragør – en
opgave der allerede giver udfordringer i dag med Dragørs beliggenhed, og som vi på ingen
måde ønsker at udfordre yderligere.

Om et 9. spor:
-

-

-

Vil kræve ekstra ansættelser og ekstra udgifter, som ikke er del af skolens budget. Ikke bare
i forbindelse med etableringen i det første skoleår men også på sigt i forhold til alle de fag,
klassen skal have. Følger der ikke de nødvendige ressourcer med, vil det gå ud over
undervisningen for ikke kun eleverne i det 9. spor men for alle skolens elever, da skolerne
budgetter allerede er skåret helt ind til benet.
Vil give et kritisk stort pres et på faglokaler som fx fysik, hjemkundskab, billedkunst og
håndværk & design, hvor tildelingen i dag kun netop går op. Når det gælder idræt, går
kabalen ikke op, da skolen faciliteter allerede er overbooket. Det vil derfor være nødvendigt
med enten udbygning af disse lokaler, eller at henlægge undervisningen i lokaler, der ikke er
egnet til formålet, hvilket selv sagt ikke vil være tilfredsstillende for den kvalitet i
undervisningen, vi ønsker på Nordstrandskolen.
Bør etableres som en lagsigtet og permanent løsning, hvor der udbygges til fremtidige
behov.

Sammenfatning:

Skolebestyrelsen for Nordstrandskolen opfordrer på den baggrund til, at der bliver lavet en
gennemtænkt og langsigtet løsning, hvor der etableres et permanent 9. spor i kommunen, og hvor
der følger bevilling med til anlæg af nye lokaler, herunder faglokaler, udearealer, toiletter mv.
samt udgifter til ekstra personale på den pågældende skole, uanset om det bliver
Nordstrandskolen eller en af de andre skoler.
En langsigtet løsning kan selvfølgelig ikke nå at være på plads til skolestart i august 2022, og derfor
vil det være relevant for forvaltningen at have en mere detaljeret dialog med skolelederne om,
hvordan udfordringen kan løses på kort sigt til det kommende skoleår inden for de eksisterende
fysiske rammer på skolerne.
Desuden er det helt afgørende, at den økonomiske ramme for skoleområdet udvides, så det med
fordelingsnøglen ikke økonomisk går ud over de to øvrige skoler. I dag får Nordstrandskolen 3/8 af
midlerne, og ændres det til 3/9 uden at den samlede ramme udvides tilsvarende, vil det ramme
skolernes økonomi i en sådan grad, at det vil være urealistisk at drive skole.

Med venlig hilsen
Nordstrandskolens Skolebestyrelse

