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Lukning af Ørum Skole.
Bestyrelsen og medarbejderne i Børneby Midt var chokerede og rystede over at få kendskab til
politikernes forslag om at lukke Ørum Skole. Vi har været i dialog med BUU-formanden siden april-maj
2020, hvor det blev en kendsgerning, at MIN Friskole ville åbne på nabomatriklen ved Ørum Skole. Vi
har haft en konstruktiv dialog ift. at få afklaret om kommunalbestyrelsen ville satse og bibeholde en
folkeskole i Ørum på trods af det faldende børnetal. Tilbagemeldingen var, at vi måtte afvente
budgetforslaget. Med de netop overståede skolestrukturændringer 2019-2020 i klar erindring havde vi
ikke forstillet os, at der ville blive meldt en lukkedato ud for Ørum Skole, ej heller at informationen ville
blive sendt i e-boks til alle forældre i Børnebyen samt informeret til medarbejderne blot 3 uger efter
skolestart. En sådan udmelding får karakter af en endelig beslutning og stemmer ikke overens med, at
det hedder en budgetskitse, hvor intet er endeligt. Men det er selvfølgelig positivt for kommunens og
friskolernes økonomi, at udmeldingen fik skubbet de sidste forældre og børn over i friskolen inden
deadline for, hvornår statstilskuddet beregnes.
Da det værste chok havde lagt sig, og begreber som tillid, ordentlighed og udvikling var bragt på
bordet, besluttede vi os for at efterleve netop de begreber, som er Norddjurs Kommunes værdier, og
arbejde videre derudfra. Dette på trods af at de loyale børn, forældre og medarbejdere oplever
politikernes budgetskitse med lukning af Ørum Skole som meget uordentlig og bestemt ikke
fremmende for tilliden til de folkevalgte politikere, som siden de store strukturændringer i 2019
gentagne gange har udtalt, at ”nu har vi den skolestruktur, som bliver gældende fremadrettet”.
Vi holdt forældremøde for alle forældre i Børneby Midt, da vi i fællesbestyrelsen ville være sikre på at
have forældrenes opbakning og tillid. Der blev lagt en klar og enstemmig strategi.
Fællesskabet i Midt.
LUK BLOT ØRUM SKOLE, MEN GIV OS OVERBYGNINGEN TILBAGE TIL GLESBORG SKOLE.
I politikere ønsker, at befolkningsudviklingen i kommunen skal vendes. Vi skal have tiltrukket
ressourcestærke familier, som kan bidrage til kommunes økonomi, indgå i fællesskabet i folkeskolen,
lokalsamfundet og foreningslivet.
Folkeskolen er ikke ene om at sikre tiltrækning af ressourcestærke familier til kommunen. Men det er
FØRSTE punkt til at sikre at kommunen og område Midt bliver attraktiv.
Vi er et stort fællesskab af forældre og medarbejdere her i Midt, som VIL folkeskolen. Vi ønsker at
bidrage til at udvikle midten af kommunen i stedet for at afvikle kommunen. Vi har så meget at byde
på her i Norddjurs og ønsker at satse på VORES hjemegn, vi ønsker at vores børn skal opleve trivsel og
udvikling på folkeskolen i Glesborg 0. – 9. klasse, så vi alle kan støtte op om lokalsamfundet,
foreningslivet og bidrage til at fortælle den gode historie om kommunen.

Kvaliteten i folkeskolen skal være til stede for at det bliver et fagligt velfunderet tilbud. Vi har en
fantastisk ledelse og medarbejderstab, som vi i fællesbestyrelsen har fuld tillid til.
Det skal være op til ledelsen at sætte det rette hold, som igen kan danne et overbygningstilbud i Midt,
som løfter niveauet i folkeskolen, som vi tidligere har vist, vi var i stand til, da vi havde
overbygningsskolen i Ørum. Størrelse har ingen betydning for kvaliteten. Tværtimod er trivsel,
fællesskab, forældreinddragelse og -involvering altafgørende for en folkeskole, som ønsker en høj faglig
kvalitet.
Vi ønsker ikke at skabe splid til overbygningsskolen i Grenå, men vil blot understrege, som I allerede
har set mange forældre gøre i det forgange år; vores børn skal gå på en overbygningsskole i nærmiljøet.
De skal bruge deres fritid på noget, som giver værdi. De skal ikke bruge over 3 timer på transport og
ventetid hver dag.
Ved at samle alle børn på Glesborg Skole opstår et endnu større behov for at komme sikkert frem og
tilbage mellem Ørum og Glesborg. Der er ikke ret langt, men der er megen tung trafik på Brændtvadvej
og Laenvej, hvorfor skolevejen skal gøres sikker ved at etablere en cykelsti fra Ørum til Glesborg. Vi har
modtaget positiv tilbagemelding fra en landmand, som ejer en stor del af jorden omkring Laenvej ind
mod Glesborg, at denne er villig til at gå i dialog ift. at der kan etableres en cykelsti. Vi håber derfor, at I
politikere vil tage imod den henvendelse, så vi kan få anlagt en cykelsti og sikre en forsvarlig skolevej til
vores børn.

Effektivisering.
Det er positivt, at politikerne ønsker at synliggøre, at det er en besparelse, når der ikke prisfremskrives
og derfor i stedet har indskrevet en effektivisering i budgetskitsen. Det fremgår af budgetskitsen, at
effektiviseringen skal evalueres i juni 2021, for at afklare om det har været muligt at opnå den ønskede
effektivisering på 0,55 %. Her må I politikere udvise tiltro til den ledelse, som forvalter budgettet. Hvis
det skal være en effektivisering, skal de 0,55 % udmøntes sammen med budgettet, hvorefter ledelsen
skal afklare, hvorledes der sikres et saldo overskud på min. 0,55 % ved budgetårets udløb. Alt andet vil
fortsat være en skjult besparelse!

Flextur – Ung flex.
Vi er uforstående for behovet for at afsætte økonomi til flextur - Ung flex, når der tydeligvis er stor
mangel på bustransport til vores skolebørn i kommunen. Det er uacceptabelt med de køre- og
ventetider, som vores børn må leve med pt. Prioriter rigtigt og sørg for at vores unge mennesker kan
komme godt til og fra skole uden at skulle vente 45 min. før og efter skole i et koldt busskur. Tag socialt
ansvar. Der skal ikke megen fantasi til at udtænke, hvilke drengestreger ventetiden kan bruges på eller,
hvilke dårlige relationer ventetiden kan bibringe, når vores unge mennesker venter uden opsyn.

Styrkelse af skoletjenesten.
Det er positivt, at der sker en styrkelse af skoletjenesten. Vi vil dog gøre opmærksom på, at dagtilbud
på tilsvarende vis har brug for en styrkelse, som kan sikre, at de kommer på ture i hverdagen og kan
gøre brug af de tilbud, som er rettet mod dagpasningsenhederne.

PAU uddannelse daginstitutioner og dagplejen.
Vi finder det positivt, at en gruppe af Norddjurs Kommunes nuværende ikke-uddannede dagplejere og
pædagogmedhjælpere får mulighed for at blive uddannet til pædagogiske assistenter. Det fremgår ikke
umiddelbart, hvorvidt der i det afsatte beløb er taget højde for den efterfølgende større lønudgift til
pædagogiske assistenter samt vikardækningen mens medarbejderne er på uddannelsen.

Styrkelse af legepladser.
Det er væsentligt, at der løbende sker en investering i vores legepladser. Skolerne/daginstitutionerne
oplever til stadighed, at der ikke er økonomi til den løbende vedligeholdelse/renovering og udskiftning,
når dette er påkrævet. Åparkens legeplads består pt. stort set alene af sandkasser og en rutsjebane, da
alt andet er kasseret. Legepladsen er med til at udvikle vores børns motorik. Legepladsen skal være et
naturligt læringsmiljø, som kan anvendes hele året. Afsæt økonomi til en opgradering af vores
legepladser i både dagtilbud og skoler.
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