KALUNDBORG LÆRERKREDS

21. december 2016
Høring vedrørende forslag om nedlæggelse af Røsnæs Skole.

Kalundborg Lærerkreds har drøftet forslaget med de forskellige præciseringer.
Der skal ikke herske tvivl om, at Røsnæs Skole er en skole med stor både faglig og social ekspertise og
med nogle rammer og vilkår, der giver mulighed for - ud over den almindelige undervisning - også at tilgodese og gennemføre en særlig tilrettelagt undervisning og hverdag. Derfor vil vi opfordre politikerne til
at inddrage disse særlige egenskaber, når man drøfter og vurderer hvorvidt Røsnæs Skole skal nedlægges.
Såfremt man politisk skulle nå til den beslutning, at Røsnæs Skole skal nedlægges, kan vi kun anbefale, at
det sker 1.8.17.
Når en så stor og følelsesladet beslutning er taget, så bør den effektueres først muligt. Det giver ingen
mening og det er dårlig personalepolitik, hvis en personalegruppe skal arbejde i ca. 1½ år under rammer,
som ikke kan sikre beskæftigelse og med udsigt til færre resurser med svigtende kvalitet og trivsel til følge. Det vil blive svært at bevare det høje engagement i hverdagen. Der vil herske stor utryghed og vi kan
frygte, at flere ansatte vil søge væk i forløbet, for derved i højere grad at kunne være medbestemmende i
at sikre egne ansættelses- og arbejdsforhold.
Kalundborg Kommune kan komme i den situation, at man så skal ansætte personale, og vi tænker ikke
det vil blive let til en skole, som er besluttet lukket.
I disse tider, hvor Kalundborg Kommune har svært ved at rekruttere læreruddannede, har vi ikke råd til at
miste dygtige medarbejdere. De skal helst fastholdes i kommunen og derfor skal vi hurtigst muligt skabe
tryghed omkring fremtidig arbejdssituation og det gøres bedst ved at tage hånd om situationen og handle ansvarligt.
Så hvis man politisk beslutter at nedlægge Røsnæs Skole, så er det eneste rigtige at igangsætte en proces
hurtigst muligt efter beslutningen, så vi sammen kan sikre tryghed og klarhed for medarbejderne i deres
fremtidige ansættelse.
Med hensyn til ledelsen af Sejerø Skole tilslutter vi os, at den nuværende ledelse fortsætter. Det vil give
tryghed og ro for de ansatte på Sejerø Skole, at ledelse af skolen ikke er afhængig af, hvad der sker med
Røsnæs Skole. Vi kan dog anbefale, at man venter med at tage stilling til, hvordan ledelsen af Sejerø Skole
skal være, hvis/når nuværende leder ikke mere er ansat i kommunen. Ingen ved, hvornår eller om det vil
ske - eller hvordan ”verden” ser ud på det tidspunkt.

Med venlig hilsen
Karen Sørensen
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