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Vedrørende: Ansøgning om dispensation for ressourceudmelding vedr klassesammenlægninger
Kære Undervisningsudvalg og borgmester
Jeg skriver til jer for at søge om dispensation for kravet om klassesammenlægninger for den kommende 8. årgang på Lindevangskolen. Eller
rettere sagt: for at bede om en ressourceudmelding i det kommende skoleår, hvor der er 4 klasser på den kommende 8. årgang i stedet for de
udmeldte 3.
Jeg forstår, at der er lagt op til at give dispensation til andre årgange på andre skoler, og håber derfor på jeres forståelse for at det er
nødvendigt at prioritere denne årgang som har helt særlige udfordringer og for hvem en sammenlægning vil være et ekstraordinært problem.
Den kommende 8. årgang er på papiret ret små, men det er fire meget sårbare klasser, og vi mener helt konkret at klassesammenlægninger i
det kommende skoleår vil have langsigtede, negative effekter for eleverne.
Det er en årgang, der er særlig sårbar af flere årsager. Der er en del elever på årgangen, der fylder meget i SSP-sammenhæng, og der er
desværre også en del elever på denne årgang, der har familiesager og har vanskeligheder hjemmefra, hvilket naturligvis også påvirker deres
skolegang.
Derudover er det en årgang, som i særlig grad har været præget af coronaen, og som har brug for at vi gør en ekstra indsats for at indhentet
det faglige og trivselsmæssige efterslæb, som nedlukningen har betydet. Den kommende 8. årgang har jo været hjemsendt længe i flere
omgange, fordi de store årgange er blevet sendt tilbage i skolen senere end de små - både sidste forår og i år. Derfor mærker de også
konsekvenserne af coronanedlukningen ekstra hårdt.
Der er tale om elever, som har brug for ekstra ro om deres klasser for at kunne tackle de mange andre ting i deres liv, der skaber uro. Jeg vil
endda gå så langt som at sige, at det er elever der har brug for lidt mindre klasser end vi normalt har. Vi frygter at deres udvikling og læring
sættes over styr, hvis klasserne skal rykkes om på nuværende tidspunkt, for klassesammenlægninger giver især sårbare elever uro og
mistrivsel, og vil betyde at det gode relationsarbejde mellem lærere og elever som lige nu holder sammen på klasserne skal begynde helt
forfra.
Skolen arbejder allerede ekstra med trivslen på denne årgang, og skolens faglige vurdering er, at lige præcis denne årgang har brug for at
fortsætte med fire klasser. Det vil være meget kortsigtet at lægge klasserne sammen i det kommende skoleår, og i værste tilfælde kan
klassesammenlægninger på dette tidspunkt og med klassens historik kunne betyde, at flere af eleverne må opgive at blive i normalområdet.
Det kan jo ikke være meningen, og det vil på alle måder være at foretrække at give en dispensation for ressourceudmeldingen i denne
situation.
Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke skriver med en generel modstand mod klassesammenlægninger. Jeg, og resten af skolebestyrelsen,
forstår behovet for at sammenlægge klasser for at sikre at klasserne er fagligt og økonomisk bæredygtige. Vi har en del andre klassetrin i det
kommende skoleår, hvor der vil ske klassesammenlægninger – inkl. det trin mit eget barn går på – og vi accepterer, at det normalt er
nødvendigt at foretage sådan en sammenlægning.
Vi har dog svært ved at skulle acceptere, at der ikke kan skeles til børnenes behov i særlige situationer. Det må være muligt at tage hensyn,
når særlige forhold taler for det. Klassesammenlægninger bør ikke gennemtrumfes på en årgang, hvor det åbenlyst ikke er gavnligt for
børnene, og det mener vi er tilfældet her. Vi ønsker derfor en dispensation for ressourceudmeldingen så vi bliver tildelt fire klasser på den
kommende 8. årgang, for vi har ikke mulighed for at bevare de fire klasser, hvis vi kun får tildelt økonomi til tre. Vi har som skrevet en del
klassesammenlægninger næste år, som vi naturligvis gennemfører som normalt.
I håb om en velvillig behandling af denne dispensationsansøgning.
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