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Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur for Køge kommune 

Det fremsendte høringsmateriale med forslag til ændring af skolestrukturen i Køge kommune vil, hvis det 

bliver vedtaget, medføre store ændringer for mange elever og forældre i Køge kommune. Her på 

Skovboskolen vil vi i givet fald modtage Gørslev skoles elever. Hvert år modtager vi de nye syvende klasses 

elever fra Gørslev, og har en veletableret brobygningspraksis for dette. Det er dog resursekrævende, og 

hvis det besluttes at Gørslev skole nedlægges, vil vi forvente, at der stilles ekstra resurser til rådighed for 

brobygning mellem Gørslevs og Skovbos første til syvende klasser, dette vil være en engangsudgift. 

Det er meget trist, at der skal spares så store millionbeløb på skoleområdet. Det andet sparekatalog for 

skoleområdet ventes med gru og rædsel i starten af august, og det vil da være en ny skolebestyrelse, som 

vil skulle give høringssvar på dette. Dette høringssvar ligger henover sommerferien, og med helt nye 

bestyrelsesmedlemmer, hvilket ikke er særlig hensigtsmæssigt i betragtning af besparelsernes mulige 

drastiske omfang. 

Her fra den afgående skolebestyrelse på Skovboskolen skal et sidste ønske være, at der bliver tænkt i 

muligheder for flere lærere/pædagoger ude i klasseværelserne. Det som skolens elever har allermest brug 

for, er flere timer med mere end kun en lærer, eller i det mindste bare en lærer (og ikke en vikar), det vil 

være en god vej at gå for fremtidens skole. Med de forventede højere klassekvotienter in mente, vil vi 

forvente, at den øgede normering for dette sættes mere op, end den er i dag. Den rummelige skole uden 

rummelighedsmidler og med status quo lærernormeringer er en skole, der slet ikke kan leve op til de flotte 

Køge visioner om skoleelevernes faglige og sociale læringmiljø.  Det må kunne gøres bedre, og vil være til 

gavn for både vores børn og fremtidens samfund. 
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