29-06-2015
Til Lejre kommunalbestyrelse.
Høringssvar vedr. Trællerupskolens fremtid

I forbindelse med Udvalget for Børn og Ungdoms forslag om en ny skolestruktur i Lejre
udtaler Bylauget:
Trællerupskolen er en god skole med et højt fagligt niveau og karaktergennemsnit.
Eleverne har kort vej til skole med gode og trygge cykelstier fra oplandet.
Eleverne færdes i et trygt miljø, og venskabsklasser mellem små og store elever fungerer optimalt.
Trællerupskolen har et forbilledligt samarbejde med Gevninge Idrætsforening til gavn for både
skole og forening, hvilket har en uvurderlig betydning for landsbysamfundet.
Trællerupskolen er en mønsterskole, som tiltrækker elever udefra: 50 af skolens elever kommer fra
andre af Lejres skoledistrikter.
Trællerupskolen har ifl. prognoserne et stabilt elevtal. Der fremskrives et fald på kun ca. 40 elever
over de næste 10 år.

Hvis den foreslåede skolestruktur gennemføres, kan vi frygte:
at ungdomsidrætslivet i GIF vil forsvinde og hallen vil blive et motionscenter for pensionister,
at eleverne allerede fra de små klasser bliver meldt ind i andre skoler i Roskilde. Vi er bekendt
med, at mange forældre som følge af forslaget allerede har set sig om efter et andet skoletilbud og
sat deres børn på ventelister i Roskilde,
at Gevninge ikke mere vil være attraktiv for tilflyttere, som oftest prioriterer en fuldt udbygget skole.

Der er allerede lukket tre små skoler i Lejre kommune og Bylauget undrer sig over:
at der på nuværende tidspunkt lokalt arbejdes med en ny skolestruktur, som vil betyde endnu
større udfordringer for skolerne, der jo fortsat arbejder ihærdigt med at implementere
skolereformen.
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Gevninge Bylaug tilslutter sig fuldt og helt skolebestyrelsens oplevelse af processen som forhastet
og urimelig: det er simpelthen ikke ordentligt at formulere en frist for høringssvar på blot tyve dage
- der til overmål rækker ind i en sommerferie.

Endelig bemærker vi, at debatmødet 21/6 d.å. på Trællerupskolen ikke gav noget svar på en
række praktiske spørgsmål (der i parentes bemærket har stor betydning for børnefamiliernes
trivsel og hverdag):
- hvordan forestiller man sig transporten fra yderområderne til en større central skole?
- hvordan tænker man sig at organisere f.eks. konfirmationsforberedelse?
- tænker man sig (i forlængelse heraf) at oprette f.eks. ”Trællerup-klasser” og ”Osted-klasser”
i Allerslev.

Afsluttende vil vi bemærke, at det virker absurd at flytte overbygningen fra en velfungerende skole
med højt karaktergennemsnit og lavt lærerfravær - og man får lyst til polemisk at spørge: Kunne de
større skoler måske i stedet tage ved lære af de mindre?
Med venlig hilsen
Gevninge Bylaug

Lisbeth Rønnow, bestyrelsesmedlem

Sten Bonke, Oldermand
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