Forvaltningens notat til høringssvar til heldagsskole for specialtilbud
Forvaltningen har modtaget 15 høringssvar vedrørende indstillingen om, at lave de
nedenstående specialtilbud til heldagsskoler:
Østermølle (Rolighedsskolen)
Trombakken (Snedsted Skole)
Golfstrømmen og Bedstedklassen (Bedsted Skole)
Flyvefisken (Hanstholm Skole)
Udover svar fra de nævnte skolers bestyrelser og MED-udvalg, er der høringssvar fra
Skolelederforeningen, handicaprådet, en forældregruppe i ADHD afdelingen i Snedsted, en
forældregruppe på Østermølle med børn på Møllehuset og 4 forældre til børn på Østermølle.
Generelt er Bestyrelserne og MED-udvalgene positive omkring forslaget om, at lave
heldagsskoler. Der peges på, at der er mulighed for, at skabe en mere sammenhængende
skoledag for eleverne, hvor der bliver færre skift og mere sammenhæng mellem fritid og
skolegang.
Alle høringssvarene giver udtryk for en bekymring i forhold til den lange skoledag fra 8-16.
Der peges på, at eleverne i kommunens specialtilbud er de mest skrøbelige elever i
skolevæsnet og mange af dem, har brug for ekstra ro og hvile. Denne ro og hvile peges der på,
vil kunne gives bedst i hjemmet, hvor en længere skoledag giver færre timer.
Forældrenes høringssvar giver udtryk for en stor bekymring i forhold til, om deres børn magter
en skoledag, der er ekstra lang.
Høringssvarene peger derudover på, at elevgruppen i specialtilbuddene, er den gruppe af
elever i kommunen, der bruger mest tid på transport. Østermølles og Trombakkens
skoledistrikter dækker hele Thisted kommune og nogle af eleverne bruger i dag mellem 1 time
og 1½ time på transport hver vej til skole.
Der peges på, at den øgede undervisningstid i den nye skolereform i forvejen øger elevernes
skolegang til henholdsvis kl. 14 for de yngste elever og kl. 15. for de ældste elever. Tillagt for
nogle 2-3 timers transport om dagen, bliver det en dag, der starter kl. 6.45 og slutter kl.
17.15.
Nogle af høringssvarene giver endvidere udtryk for en skepsis om, at en vedtagelse af
heldagsskolemodellen, er et ønske om, at indføre besparelser på området.
Forvaltningens kommentar:
Forvaltningen har forståelse for den bekymring, der gives udtryk for i forhold til om eleverne
magter, den lange skoledag. Sammenholdt med de lange transporttider vores elever har pga.
kommunens geografi, giver den nye Folkeskolereform i forvejen eleverne flere timer end i dag.
Der er ikke et egentlig besluttet administrationsgrundlag omkring kørsel til og fra kommunens
specialtilbud når det gælder både skole og SFO. I dag køres eleverne hjem fra såvel skole som
SFO selvom, der kun er lovkrav på hjemkørsel fra skole.
Der er ikke på noget tidspunkt regnet en besparelse ind i forhold til forslaget om, at etablere
heldagsskoler.
Forvaltningen indstiller:

•
•

At der ikke på nuværende tidspunkt indføres heldagsskoler.
At der laves et oplæg omkring serviceniveauet for kørsel til og fra kommunens
specialtilbud, der kan blive fremlagt til politisk beslutning.

