FLAUENSKJOLD SKOLE
Ingeborg Skeelsvej 44, Flauenskjold, 9330 Dronninglund
Tlf.: 9945 5450
www.flauenskjoldskole.dk
e-mail: Flauenskjold.skole@99454545.dk

Brønderslev Kommune
Att.: Børne- og Skoleudvalget
og Fagenheden for Børn og Kultur
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Flauenskjold, september 2010
Vedr.: Budget 2011
Udtalelse om forslag til skolestruktur
Skolebestyrelsen ved Flauenskjold Skole har drøftet de fremsendte forslag for
skolestrukturen i Brønderslev kommune. De enkelte forslag har alvorlige
konsekvenser for Flauenskjold Skole, fordi de vil forringe vilkårene for at levere god
undervisning. Vi anerkender dog behovet for at finde besparelser og er meget villige
til at indgå i en konstruktiv dialog med Børne- og Skoleudvalget og andre for at få
enderne til at nå sammen.
I Flauenskjold mener vi, at indenfor så vigtige områder som skole- og
pasningsområderne, bør pædagogiske argumenter danne grundlag for de politiske
prioriteringer, fordi de er med til at øge fagligheden og dermed udvikle og hæve
kvaliteten af kommunens skolevæsen og daginstitutionsområde. Når det er
økonomiske besparelser, der styrer et område, bliver der uvægerligt tale om afvikling
efter salami-metoden…
I strukturforslaget arbejdes der med et forslag om at flytte 7. kl. til
overbygningsskolerne.
Vi må her påpege at gennemsnitsudgiften til normalundervisning på Flauenskjold
Skole er beregnet til 43.499. Til sammenligning er prisen på vores overbygningsskole i
Klokkerholm på 43.652. Fortjeneste ved at flytte 7 kl. fra Flauenskjold skole til
Klokkerholm skole, efter at man har indregnet meromkostningen til transport, vil blive
negativ og dermed ikke bidrage nævneværdigt positivt til budgettet.
Derfor ser vi 7. kl. problematikken mere som en ”salamiskive” end en reel
besparelsesforanstaltning.
Vi har i skolebestyrelsen bemærket, at det praktiske grundlag for strukturforslagene
er baseret på befolknings- og elevtalsprognoser fra 2008 – 2020 i gruppen 6 – 16
årige. I denne prognose forudser man et fald i elevtallet på Flauenskjold Skole på
21,7%. Det har dog vist sig at den faktiske elevtalsudviklingen på Flauenskjold Skole,
i perioden fra 2007/08 – 2010/11, i stedet har vist en stigning på 14,4%.
For os er det vigtigste i skolestrukturdebatten, at det bliver en planlagt proces, som
gør det muligt at få udarbejdet en mere detaljeret sagsfremstilling som bl.a. kan
indeholde nogle faglige konsekvenser og vurderinger. Så derfor vil vi gerne appellere
til, at der i forbindelse med budget 2011 ses bort fra denne del af
afdækningskataloget.
Diskussionen om eksistensen af landsbyskoler rækker langt videre end til Børne- og
Skoleudvalget. Det er en overordnet politisk prioritering, der bør inddrages af mange
andre aktører
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Til slut vil vi bidrage med et forslag, der indebærer besparelser uden at det går ud
over pædagogikken:
Flauenskjold Landsbyordning har til huse i 2 bygninger, der ligger så langt fra
hinanden, at der reelt er tale om to institutioner, der nødvendigvis må holde åbent i
den fulde åbningstid begge steder. Det foreslås at gennemføre en sammenlægning af
landsbyordningen, så den kan huses på samme adresse.
Besparelse: 25 personaletimer svarende til 234.540 kroner årligt i årene fremover.
Hertil kommer eventuelt en indtægt ved salg af børnehaven Solsikken.
Forslaget kræver, at der investeres i en tilbygning til det nuværende fritidscenter,
med faciliteter til 35 børn i alderen 3 – 5 år. Det må forventes, at et nybyggeri er
billigere i vedligeholdelse samt varmeforbrug og lignende. En stor del af inventaret fra
Solsikken kan flyttes med til et nybyggeri. Man kunne med fordel lade en tiltrængt
renovering af de nuværende lokaler (vinduer og yderdøre, samt energibesparende
foranstaltninger) indgå i anlægsudgiften, så den fremtidige besparelse vil blive endnu
større.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen ved Flauenskjold Skole

2

