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Udtalelse fra MED på OI omkring ændringen af skolestrukturen i Ballerup
Kommune.
MED-udvalget på OI vil gerne starte med at rose det politiske niveau i Ballerup
kommune.
I etableringen af distriktsskolerne er det utrolig positivt, at det ikke har været en
spareøvelse. Der er tværtimod givet penge til at styrke ledelseskraften i etableringsprocessen og dermed også arbejdet med implementeringen af de forskellige politiske målsætninger. Dette er en helt anden vej end vi ser i flere af kommunerne omkring os, hvor etableringen af distriktsskoler har været et led i en
spareplan.
I rapporten har MED-udvalget ligesom skolebestyrelsen på OI bidt mærke i nedenstående passager:
”Distriktsledere og centerledelse er enige om, at distriktsledelsen har bidraget til
større sammenhæng på tværs af skolerne og et mere fælles skolevæsen. Det
skyldes blandt andet, at distriktsskolelederne har fået en langt mere strategisk
rolle i forhold til udviklingen af det fælles skolevæsen, og de oplever i højere
grad end tidligere et fælles ansvar. Distriktsskoleledelsesteamet har blandt andet betydet et stærkere samarbejde på tværs af skoler og et mere sammenhængende skolevæsen, hvor distriktsskolelederne med fokus på kerneopgaven
drøfter retningen for kommunens skoler.”1
”Centerchefen og distriktsskolelederne vurderer, at den nye ledelsesstruktur i
høj grad understøtter kerneopgaven. Det skyldes dels den stærke pædagogiske
ledelse, dels at der skabes et rum for gensidig sparring mellem distriktsskolelederne, herunder udvikling af en fælles strategi.”2
Disse to passager giver også MED-udvalget anledning til at stille følgende spørgsmål:
Hvorfor er skolelederen for OI ikke en naturlig del af distriktsskoleledergruppen?
Skolelederen på OI har ikke mulighed for at sparre med de andre distriktsskoleledere i kommunen. Også MED-udvalget på OI ser meget gerne, at vores skoleleder træder ind i distriktsskoleledergruppen, så OI dermed har mulighed for at
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være med til at sætte retning og aktivt kunne bidrage med ideer og tiltag i forbindelse med et stærkere fagligt samarbejde på tværs af skolerne, og dermed
kunne bidrage til et mere sammenhængende skolevæsen.
Hvorfor er OI ikke repræsenteret, på lige fod med de andre skoler i kommunen, i det strategiske arbejde omkring retningen for kommunens skoler og
udviklingen af den fælles strategi for skolevæsenet i kommunen?
OI vil meget gerne deltage i og bidrage til det strategiske arbejde omkring en
fælles retning for kommunens skoler, og udviklingen af det fælles skolevæsen. I
det arbejde vil vi, som skole kunne komme med forslag til samarbejde og andre
tiltag for de ordblinde i almentilbuddet og dermed være med til at styrke og løfte
opgaven omkring den politiske målsætningen om at øge samarbejdet mellem
almen- og specialområdet i Ballerup kommune.
MED-udvalget stiller sig også uforstående overfor, at det ikke fremgår af rapporten, at både skolebestyrelsesformanden, den konstituerede skoleleder samt
medarbejderne i deres interviews tydeligt gjorde opmærksom på problemstillingen omkring skolelederens manglende tilhørsforhold til distriktsskoleledergruppen.
Til sidst vil MED-udvalget også henlede opmærksomheden på, at flytningen fra
Baltorpvej til Skovlunde, i den grad har forringet OI’s fysiske rammer. Her tænkes på skolens PLC, der lige nu holder til på et depot på 6 kvadratmeter, 4 personaletoiletter til 30 medarbejdere – spredt på matriklen, 4 toiletter til 88 elever.
Vi oplever en øget søgning til OI, hvilket vi er glade for, men det betyder, at
størrelsen på vores klasselokaler på nogle årgange er udfordret.

Med venlig hilsen
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