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Der skal ikke lukkes skoler

9. december 2015 - (Rebild)

Mulige skolelukninger blev enstemmigt 
fejet af bordet onsdag, da økonomi-
udvalget behandlede sagen om den 
eksterne analyse af Rebilds skoler.

Konsulenterne Brøndum og Fliess har 
ellers som et minimum anbefalet at lukke 
to skoleafdelinger, nemlig i Ravnkilde og 
Blenstrup, for at få et fagligt og 
økonomisk bæredygtigt skolevæsen med 
den samme økonomi.

I sidste uge indstillede et flertal i børne- 
og ungdomsudvalget imidlertid til 
økonomiudvalget, at den decentrale 
skolestruktur bevares med de nuværende 
skoler og afdelinger, men at de 
nødvendige manglende midler skal 
tilføres - formentlig mindst syv-otte 
millioner kr.

- Vi drøftede det i et stykke tid, men det 
forslag, vi kunne enes om alle ni i 
økonomiudvalget, var at bede 
forvaltningen lave et åbent udspil i 
samarbejde med skoler og 
skolebestyrelser, forklarer borgmester 
Leon Sebbelin (RV).

Beslutningen har en længere tekst, hvor 
det altså først og fremmest slås fast, at 
”der lukkes ikke skoler i Rebild 
Kommune”.

Derimod kunne der i udspillet blandt 
andet indgå tanker om etablering af 
distrikter, og at der etableres 
børneuniverser, hvor det vurderes at give 
mening, har de ni politikere fra seks 
forskellige byrådsgrupper formuleret i 
fællesskab.

- Det her er jo egentlig ikke en beslutning, 
men et forsøg på at pege i en retning. Der 
er ikke nogen af analysens modeller, der 
står her, siger Leon Sebbelin.

MICHAEL BYGBALLE

Enigt økonomiudvalg beder i stedet forvaltningen om 
At lave et udspil sammen med skoler og bestyrelser

I udspillet må man gerne kigge på 
ressourcetildelingsmodellen, men vi er 
enige om i økonomiudvalget, at lærernes 
gennemsnitlige undervisningstid ikke må 
hæves over de nuværende 768 timer om 
året. Den knap kan man altså ikke skrue 
på, understreger borgmesteren, som 
vurderer, at skolevæsenet snart mangler 
hele 22,5 mio. om året, når de ekstra 
tilskud til skolereformen forsvinder.

Men hvad så med pengene?

Økonomiudvalgets beslutning betyder 
også, at byrådet ikke som planlagt kan 
behandle sagen allerede på mødet 
torsdag 17. December.

Det nye skoleudspil skal forelægges 
børne- og ungdomsudvalget engang i det 
nye år, før sagen genoptages i 
økonomiudvalg og byråd.
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