Hovedpunkter i dialogen fra område Midt

Tema 10
Deltagerne fokuserer på tema 10 (ny skolestruktur) fra begyndelsen. Hvor der fra flere sider rettes
kritik, mod at deltagerne ikke har haft tid/mulighed for at gennemlæse det omfattende materiale som
er produceret i den forbindelse. Det er også en omfattende proces, hvor der ikke levnes meget tid til at
komme i dybden.
Hvad er der fra politisk side gjort for at undgå situationen med skolelukninger? Der er gennem en
årrække, forsøgt at trække familier til Greve, gennem nye udstykninger. Det har været krisetider og
det har ikke givet det store udslag. Der er dog stadig muligheder, hvis ældre i store parcelboliger
fraflytter og familier kan flytte ind. Kommunens muligheder for udstykning til erhvervsgrunder er
også snart udtømt.
Henrik Klem Lassen fortæller at vedligeholdelse af bygninger, faldende børnetal og de besparelser
kommunen må iværksætte grundet den demografiske udvikling gør at en ny skolestruktur er
nødvendig.
Der kan tænkes i overbygningsskoler, hvor der kan etableres et ungemiljø, med bedre mulighed for
valgfag, linjer og samarbejder med eks. UUV, familierådgivning og andre eksterne. Kommunen er
begunstiget med Greve Gymnasium, som det vil være naturligt at samarbejde med. Dertil kommer at
faglokaler som eks. fysik vil kunne bedre vil kunne udnyttes, så ikke alle skoler skal vedligeholde disse.
Der findes både gode og dårlige overbygningsskoler i Danmark, som det vil være godt at se nærmere
på. Der opfordres til at undersøge hvad andre kommuner har gjort.
Bjarke Abel peger på at ny struktur kan øge fagligheden. Det vil være muligt at skabe bedre valgfag og
man kan bedre sikre en mere ligelig 2-sprogsprocent.
Der rettes også opmærksomhed på, at struktur muligvis skaber bedre rammer for skoledrift, men ikke
i sig selv giver øget faglighed.
Tema 9
For at imødekomme bekymringen ved eventuelle udmeldelser af klubber, tænkes der på muligheden
for at lave SFO indtil 6.kl.
Forældrevinklen er, at der vil komme flere udmeldelser, idet de store ikke vil gå i SFO med de små. Der
vil også være en del tilpasninger på skolerne og problemer med at skaffe den nødvendige plads.

