Høringssvar vedrørende frivillig sammenlægning af Gistrup og VaarstFjellerad skoler
MED-udvalget på Nøvling Skole
Skolebestyrelsen ved Nøvling Skole

Forslag om lukning af Vaarst-Fjellerad og Gistrup Skoler og oprettelse af en Ny Gistrup Skole.
Nøvling Skole synes det er dejligt, at de to skoler via Fælles ledelse har fået etableret et godt samarbejde,
der nu har resulteret i et ønske om at blive sammenlagt til en ny Gistrup Skole. Vi bakker op om ønsket om
en sammenlægning.
Vi er dog lidt undrende ift til Forvaltningens forslag om en tilføjelse til styrelsesvedtægten for Aalborg
Kommune:
På alle undervisningssteder opretholdes undervisningstilbud på alle klassetrin. På små undervisningssteder
kan en klasse omfatte flere klassetrin, i tilfælde hvor elevtallet ikke giver grundlag for en fuldstændig
årgangsdeling.
Nå vi kigger på Vaarst-Fjellerads elevprognoser, kan vi se, at flere årgange ser ud til at ligge på 12-14 elever,
hvilket vil sige, at man kan betragte to årgange som en klasse. Hvad betyder det for Vaarst-Fjellerads
ressourcetildeling?
Af høringsmaterialet kan vi læse, at ressourcetildelingen kun i tre år vil afspejle, at der er tale om to
økonomisk selvstændige undervisningssteder – efter de tre år kan det med ovenstående ændringsforslag
blive nødvendigt, at sammenlæse to årgange på Ny Gistrup Skole Afdeling Syd (13 og 14 elever) hvis
ressourcen til en samlet årgang kun udløser tre klasser (samlet for Ny Gistrup Skole afdeling Syd og Nord) –
og der i Ny Gistrup Skole afdeling Nord er flere end 52 elever.
Med Folkeskolereformen er der givet vide rammer for holddeling. Det er stadig sådan, at undervisningen
skal tage udgangspunkt i klassen. Man skal ikke længere tælle timer og gøre op om det er 50 eller 70
procent af tiden, deles i hold – hold der sagtens kan være større end den enkelte klasse
Vi håber, at Forvaltningen og Skoleudvalget, vil tilslutte sig Vaarst-Fjellerad og Gistrup Skolers ønske om en
sammenlægning, men undlade tilføjelsen til styringsvedtægten. Vi forstår ikke, hvad den skrivelse skal
gavne – hverken en Ny Gistrup Skole, eller andre skoler i Aalborg kommune.
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