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Holbæk har besluttet at ændre kommunens
skolestruktur, så fire store skoler bliver opdelt
i 11 mindre skoler med selvstændig ledelse og
bestyrelse. Centraliseringen er gået for vidt,
og det reagerer vi på, siger borgmester.

tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN

Fire kæmpeskoler skal blive til
11. Det harHolbækKommunal-
bestyrelse besluttet på et by-
rådsmøde i sidste uge.
Den nye struktur, der gælder
fra næste skoleår, skal sikre
enmere lokalt forankret skole,
forklarer borgmester Christina
KrzyrosiakHansen (S).
– Lige nuhar vi 18matrikler
med fire overordnede skolele-
dere.Men vi ønsker et andet sko-
levæsen, end det vi har nu.Det
er ikke, fordi vi kommermed en
ny opfindelse eller noget, som
folk ikke vil kunne genkende. I
virkeligheden er dennye struk-
tur snarere et skolesystem, som
de fleste af os selv har oplevet.
Altså en skolemed en leder og
et elevråd på hvermatrikel. En
skole, hvor lokalområdet har be-
tydning for skolen og harmed-
indflydelse på, hvordan skolen
fungerer, sigerChristinaKrzy-
rosiakHansen.
Med beslutningen går kommu-
nen imod en landsdækkende
tendens, der har betydet, at an-
tallet af selvstændige folkesko-
ler siden kommunalreformen er
faldetmed næsten 20 procent
fra 1.314 selvstændige skoler i
2007 til 1.080 selvstændige sko-
ler i 2020.
– Nogle gange opstår der på den
politiske bane idéer og trends,

som viser sig ikke at være gode
idéer. Nårman opdager det,
skalman sompolitiker gøre no-
get ved det. Det er det, vi gør nu.
Vi har oplevet, at flere og flere
vælger at sende deres børn i
privat- og friskoler. De fravæl-
ger simpelthen vores folkeskole.
Det kan jeg ikke levemed som
borgmester, siger Christina Kr-
zyrosiakHansen og fortsætter:
– Dermå vi bare sige, at cen-
traliseringen er gået for vidt. Vi
fik ikke det, vi ville. Vi fik skole
for færremidler, men det betød
også, at der var færre penge til
lærere og pædagoger.
Hvadmed pengene?
Forslaget har været i høring
siden oktober 2020, ogmens de

Kommune gårmod strømmen
og opdeler fire skoler til 11

fleste høringssvar framedar-
bejdere og skolebestyrelser har
været positive, har der også væ-
ret bekymringer om økonomi
og ledelseskraft på de nye og
mindre enheder.
– Vi kommer ikke baremed en
ny skolestruktur. Vi kommer
ogsåmed et økonomisk løft, for
man kan ikke bede ommere
ledelse, mere kvalitet ogmere
ejerskab, uden atman også til-
fører penge til området. Vi har i
lang tid haft for få penge på sko-
leområdet. Så vi har de sidste
tre år løftet skolernes økonomi,
og vi bliver vedmed at tilføre
penge for at lappe de huller i
økonomien, som skolebestyrel-
serne har oplevet, siger Christi-
na KrzyrosiakHansen.
Den nye skolestruktur bliver
ledsaget af et økonomisk løft,
som kommunalbestyrelsen har
vedtaget i det seneste budget.
Her bliver der fra i år afsat 34,5
millioner kroner til et kvalitets-
løft af skoleområdet. Et beløb,
der stiger til 39millioner kro-
ner om året i 2024. Der er des-
uden afsat 3,2millioner kroner
til at hjælpe den nye skolestruk-
tur på vej.
Derudover arbejder forvaltnin-
gen på en nymodel for skoler-
nes økonomi, så bevillingerne
ikke stiger og falder udeluk-
kende på baggrund af elevtallet,
som især skoler uden for byerne
kan være sårbare over for. I
stedet skal pengene i højere
grad følge antallet af klasser på
de enkelte skoler. Helt konkret
arbejder forvaltningenmed en
model, hvor bevillingen falder
med omkring 20.000 kroner pr.
elev ved faldende elevtal. Det er
en halvering af faldet i forhold
til den nuværende økonomiske
model.• jki@kl.dk
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– Det er sjældent, det siges så
direkte, bemærker han, der
har haft øjnene rettet mod
netop Guldborgsund Kommu-
ne tidligere.
Her har hver medarbejder i
familieafdelingen flere sager
hver end i mange andre kom-
muner. Det betyder, at medar-
bejderne får vanskeligere ved
at følge op på sagerne, hvilket
i sidste ende gør dem dyrere.
Derfor er der kun ét at gøre,
mener Rasmus Balslev.
–Man er nødt til at forholde
sig til at få tilført nogle medar-
bejderressourcer. Byrådet må
påtage sig ansvaret for service-
niveauet, siger han, og så skal
byrådet i øvrigt være glade for,
at afdelingen har medarbej-
dere, der kerer sig om deres
faglighed, siger han.
Udover undersøgelsen har
byrådet bedt forvaltningen
kommemed konkrete anbefa-
linger, der skal sikre, at frem-
tidige besparelser håndteres,
så de ikke risikerer at sætte
borgerens retssikkerhed over
styr eller danner baggrund for
forkerte afgørelser. Forvalt-
ningen skal også sikre, at der
er et godt arbejdsmiljø, der
giver plads til medarbejdernes
faglighed. •mdbr@kl.dk


