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Høringssvar fra Raklev Skoles MED-udvalg vedr. Budget 2022
Raklev Skole anerkender, at der er udfordringer med det kendte lave fødselstal og deraf færre
børn til områdets skoler. Noget Raklev skole også mærker.
Vi bemærker også, at et stigende antal af vores elever indstilles/henvises til specialtilbud og vi
kan genkende tendensen i de statistiske oplysninger om øget tilgang til specialtilbuddene.
Det vil i vores øjne være katastrofalt at flytte de tildelte inklusionsmidler til
normalskoleområdet. Normalskoleområdet vil stadig have samme store behov for at kunne
inkludere og følge op på særligt udfordrede børn i normalklasserne og det vil stadig koste
penge = personaleressourcer og undervisningsmidler, der matcher et moderne
teknologisamfund.
Vi kan klart anbefale, at pengene udmøntes pr. klasse set ud fra en lille skoles behov. Uanset
skolestørrelse skal vi matche det tilbageværende inklusionsbehov og tilgodese normalklasser og
børn med særlige udfordringer, eksempelvis de dygtige elevers udvikling.
Bygningsmassen på Raklev skole er generelt i nedslidt tilstand og mangler i den grad udvendigt
vedligehold og skolegårdene trænger til renovering.
En skole i lokalsamfundet skal matche omgivelserne. Der er en udbredt interesse for at
forskønne og sætte ejendomme i stand i området og derfor er det vigtigt, at også skolen i
lokalsamfundet- i øvrigt i tæt tilknytning til forsamlingshuset Sognegården, fremstår med et
passet ydre. Der mangler vedligehold i form af maling og udskiftning af nedbrudt træ.
Adgangsforholdene er vigtige. Generelt er skolevejen på Elledevej smal og med dårlige
oversigtsforhold, hvorfor forældrene vælger at transportere dem til skolen i bil. Der bør
etableres en bedre cykelsti i området, og indkørsel og parkering ved Raklev skole sættes i
stand, også i forhold til Sognegårdens brug.
Arbejdsmiljøet bliver befordret for de ansatte ved at komme på en (vel)holdt skole for at gå til
dagens arbejde. Der bør generelt tænkes i indeklima og ordentlig udluftning, ikke kun baseret
på små vinduer i hvert lokale.
Med venlig hilsen
Raklev Skoles MED-udvalg
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