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Høj faglighed og et nært skoletilbud: færre skoledistrikter – samme antal skolelokationer
Familie og institutionsudvalget drøfter på deres møde den 1. februar et oplæg til en
ny organisering af skolerne i Syddjurs. Kombineret med en ny tildelingsmodel for
skolerne er målet at bevare antallet af skolelokationer og samtidig sikre robuste og
fagligt stærke undervisningstilbud.
Byrådet besluttede i budgetforliget for 2016, at der skulle udarbejdes et oplæg til en ny
organisering af skoleområdet. Baggrunden er, at det faldende børnetal og en presset
kommunal økonomi kalder på justeringer af organiseringen. Kravet i forliget lød på, at det
nuværende antal af skolelokationer skulle fastholdes.
Som oplæg til politisk drøftelse er der udarbejdet en række modeller baseret på oprettelse af 3 eller 4 skoledistrikter, hvor ledelsen i hvert skoledistrikt har ansvaret for en række
skolelokationer.
Formand for udvalget for familie og institutioner Per Zeidler udtaler:
-

Jeg er meget tilfreds med de oplæg som præsenteres for udvalget. Vi bevarer
nærheden i vores skoletilbud samtidig med, at vi med færre skoledistrikter får
mulighed for at fastholde en faglig tyngde. Eksempelvis kan dygtige faglærere
deles mellem nærliggende skoler inden for samme distrikt. Samtidig står vi over
for store udfordringer med at inkludere flygtningebørn og gøre flere unge klar til at
gennemføre en ungdomsuddannelse. Det tror jeg på, vi kan løse med stærke ledelser i 3 eller 4 skoledistrikter kombineret med lokale skoletilbud.

Målet med at samle flere skoler under en ledelse i et skoledistrikt er, at sikre en faglig og
økonomisk bæredygtige skolestruktur. Den nye struktur vil reducere udgifterne til ledelse
og administration, samtidig med at faglig ekspertise bedre kan deles mellem flere skoler.
Det faldende børnetal vil betyde forandringer flere steder i de kommunale tilbud. En dagsinstitution er allerede lukket i Ebeltoft og en mere lukkes på Mols. Det forventes at elevtal-
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let i Syddjurs Kommune falder med 12% de næste 5 år, og med mere end 20% over de
næste 10 år.
Borgmester Claus Wistoft udtaler:
-

Byrådet har i budgetforliget truffet en visionær og modig beslutning der sikrer undervisning på de skoler vi har i dag, trods markant faldende børnetal mange år
frem. Det er derfor rettidig omhu i samme åndedrag at foreslå større skoledistrikter. Jeg er sikker på, at den større fleksibilitet vil frigøre økonomi til bedre forhold
for både elever, lærere og kvaliteten i undervisningen. Jeg ser frem til en grundig
behandling af sagen, og jeg ser frem til debatten og hilser indlæg og høringssvar
velkommen fra både medarbejdere, forældre og borgere.

Tidsplan, dokumenter og høringssvar kan følges på hjemmesiden på:
http://www.syddjurs.dk/skoletildeling
Man kan allerede nu afgive høringssvar, hvis man ønsker det.
For yderligere oplysninger kontakt formand for udvalget for familie og institutioner Per
Zeidler på 51923713.
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