Hej Flemming,
Vil du lægge nedenstående skrivelse på intra som orientering til forældre på skolen.
------------Til medlemmerne af Børne- & familieudvalget i Ringkøbing-Skjern kommune
CC: Flemming Nielsen, fagchef
CC: Flemming Libner, skoleleder Kirkeskolen
Mandag den 27. februar 2017
Kirkeskolen, 6900 Skjern - pladsproblemer
Kære udvalgsmedlemmer,
Skolebestyrelsen på Kirkeskolen har med stor interesse læst referat fra Børne- og familieudvalgsmødet 24.01.2017. Til
vores store skuffelse konstaterer vi, at udvalget ikke ønsker at gøre noget ved pladsproblemerne på Kirkeskolen under
henvisning til flytning af et begrænset antal elever fra overbygningen på Kirkeskolen til Ringkøbing Skole samt projektet
Skolerne i Skjern. Vi konstaterer samtidig at et enigt Byråd den 21. februar godkendte Børne- og familieudvalget
indstilling.
På baggrund af folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler, gjorde den siddende skolebestyrelse på Kirkeskolen
Børne- og familieudvalget og administrationen opmærksom på vores massive pladsproblemer første gang 23.08.2014,
hvor f.eks. alle grupperum på skolen blev inddraget til lærearbejdspladser på trods af skolelederens konsekvensanalyse,
der påpegede de udfordringer, vi står med i dag. Vi har siden da været i løbende dialog med både Børne- og
familieudvalget og administration omkring vores udfordringer. Udvalget har også besøgt kirkeskolen 21.06.2016. Der er
imidlertid ikke sket noget, hvilket er manglende rettidig omhu.
Vores oplevelse er desværre, at til trods for at Børne- og familieudvalget og administrationen gentagne gange har
tilkendegivet, at I tager vores udfordringer seriøst og anerkender vores udfordringer, så ligger der ikke handling bag jeres
ord. Det er skolebestyrelsens beklagelige vurdering af Børne- og familieudvalget ikke lever op til kommunens værdier "Vi
er ordentlige" og "Vi handler" samt børne-ungesynet "se os, hør os, forstå os og tag os alvorligt" set med elevernes øjne.
Vi finder det samtidig yderst uacceptabelt, at vi her ca. 2 1/2 år efter vores første henvendelse får at vide udvalget vil se
tiden an i stedet for at prioritere at løse pladsproblemerne for både personale og elever. Vi finder det på grænsen til
skandaløst at Børne- og familieudvalget igennem flere år har været bekendt med situationen på Kirkeskolen uden at løse
problemet. Vi kan kun tolke beslutningen, som at I anerkender og derved accepterer at Kirkeskolen hverken kan leve op
til folkeskolelovens intentioner eller indrette ordentlige arbejdspladser til personalet. At vi så samtidig får en orientering
om at man nu fra administrationens side forventer, at både skole og administration loyalt bakker op om beslutningen og
bare skal afvente konsekvensen af flytning af elever fra overbygningen på Kirkeskolen til Ringkøbing Skole og afvente
resultatet af projektet Skolerne i Skjern er hverken ordentligt eller udviser handlekraft.
Ingen kender den nøjagtige tidshorisont i forhold til en ny struktur for skolerne i Skjern. Det kan sagtens tage 2-3 år, før
noget falder på plads, muligvis endnu længere. Dermed risikerer vi faktisk, at der er elever, som tæt på en hel skolegang
har måttet slå sig til tåls med de problemer, som I selv anerkender, der er til stede, men ikke ønsker at gøre noget ved.
Skulle denne henvendelse give anledning til at udvalget eller administrationen får den opfattelse, at skolens ledelse ikke
arbejder loyalt indenfor udvalgets beslutning, kan dette afvises, da bestyrelsen oplever, at ledelse og personale arbejder
intensivt og loyalt med at løse udfordringerne indenfor de givne rammer og resurser.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen, Kirkeskolen
Morten Meldgaard, formand

