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Den 25. september 2019

Høringssvar vedr. Helhedsplan for fremtidens skolestruktur i Hvidovre fra skolebestyrelsen på
Holmegårdsskolen.
Vedr. samtlige skoler udvides til at rumme tre spor
Høringssvaret på Holmegårdsskolen bærer selvfølgelig præg af, at udbygningen af skolen snart går i gang, så
vi er meget tæt på at bliver 3-sporet – også med vores bygninger.
Som udgangspunkt er Holmegårdsskolen positiv overfor forslaget, men henleder opmærksomheden på, at de
folkeskoler der ikke skal udbygges, er der ikke i materialet nævnt, hvordan man vil vedligeholde disse.
Vi undrer os over, at klubben og SFO’en slet ikke er nævnt. Det må alt andet lige have en betydning, når en
skole bliver større, at der også er tænkt over den del, der omhandler de yngste elevers fritid.
Ved udvidelsen af skolerne, så skal der også tænkes ekstra behov for legepladser/udendørsarealer, flere
rengøringsressourcer, større driftsudgifter osv.
Vedr. Specialskole på Sønderkær
Forældrene til børnene i gruppeordningen er ikke tilfredse med flytning af et velfungerende skoletilbud til deres
børn, det har vi som skolebestyrelse stor forståelse for, men på trods af dette anbefaler skolebestyrelsen, at
gruppeordningen bliver flyttet til Sønderkær – eller et andet meningsfuldt sted i kommunen. Gruppeordningen er
blevet udvidet med flere elever de sidste par år, uden er det har været muligt at give dem mere plads.
Det er vigtigt, at der med tankerne om det nye læringssyn og muligheden for at inkludere flere elever, sikrer at
ressourcerne følger inklusionen.
Skolebestyrelsen er positive overfor de bedre muligheder for faglig sparring for medarbejderne, samt et bedre
og mere målrettet tilbud til den enkelte elev.
Dog savner vi, at der i forslaget ikke er taget højde for den økonomiske udgift, det er at flytte gruppeordningen,
selv om den ikke er så stor, så koster det trods alt penge at flytte den.
Vedr. Samling af ungetilbud i Enghøjhuset
I dag ligger 10. Klasserne på Engstrandsskolen lige ved siden af Frihedens idrætscenter. Vores indtryk er, at der
bliver gjort stort brug af de faciliteter, der er der. Vi kunne forestille os, at de ville blive mindre brugt i dagtimerne,
når 10. klasserne ikke ligger ved siden af.
Hvis 10. klasserne skal rykkes fra Engstrand, så kunne vi forestille os, at 10. Klasse skulle ligge midt i
kommunen på Sønderkær, så kunne de ligge sammen med musikskolen og man kunne ligeledes rykke
ungdomsskolen dertil. Så kunne Sporet blive og gruppeordningerne ligeledes rykkes i Enghøjhuset.
Vedr. jævnlig ændring af distrikter
Skolebestyrelsen på Holmegårdsskolen er af den mening, at hvis der skal sikres bæredygtige skoler i
kommunen, så er det en nødvendighed at skoledistrikterne jævnligt kan ændres. Det er dog vigtigt, at fastholde
nogle kriterier, som f. eks. søskendegaranti.
På skolebestyrelsens vegne
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