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Høringssvar - Nedlæggelse af Hillerødgades skole
Lokaludvalget finder ikke at forslaget om at lukke Hillerødgades
Skole er tilstrækkelig underbygget. Hillerødgades Skole har fået
tilført ressourcer som heldagsskole og har fungeret godt som skole for
de børn, der bor i skoledistriktet.
Hillerødgades Skole har haft en betydelig rolle i elevernes liv, navnlig
fordi skolen var en heldagsskole og fordi den pædagogiske indsats fra
ledelse og lærere var helhedsorienteret i forhold til faglig udvikling,
fritidsliv og skole-hjem-samarbejde. Det betød gode rammer for
eleverne på Hillerødgades Skole. Efter Lokaludvalgets mening er
beslutningen om lukning forhastet.
Lokaludvalget finder ikke, at processen om lukning af Hillerødgades
Skole og høring om dette er foregået på en ordentlig og demokratisk
måde. Udmeldingen om muligheden for at skifte til Rådmandsgades
skole allerede fra skoleåret 2012-2013 gav indtrykket af, at
høringsprocessen var en skueproces.
Lokaludvalget undrer sig derudover i særdeleshed over indstillingen
om en særlig bonus på 40.000 kr. der fulgte med til Rådmandsgades
Skole, såfremt eleverne fortsatte på Rådmandsgades Skole. Efter
Lokaludvalgets mening skulle den økonomiske bonus følge eleverne
uanset hvilken folkeskole, de valgte at fortsætte på.
Fordelingen af to-sprogede elever vil ikke blive bedre på Nørrebro,
såfremt alle elever på Hillerødgades Skole fulgte forvaltningens
indstilling og valgte Rådmandsgades Skole.
Lokaludvalget anerkender, at Rådmandsgades Skole er en god skole,
og at ledelse og lærere vil være i stand til at tage godt imod eleverne
fra Hillerødgades Skole.
Lokaludvalget har efterfølgende fået orientering om forvaltningens
indstilling om ændring af skoledistrikter. Vi vil senere udarbejde
særligt høringssvar om skoledistriktsændringen.
Vi vil i den forbindelse erindre om vores høringssvar dateret den 3008-2011 sagsnr. 2011-120983 dokumentnr. 2011-607775 vedrørende
forrige skoledistriktsændring på Nørrebro. Høringssvaret er bilagt
dette høringssvar.
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Vi mener, at det er afgørende at ændringerne er så gennemarbejdede
og tilstrækkelige, således at man så vidt mulig undgår
skoledistriktsændringer i en længere årrække.
Med venlig hilsen
Kim Christensen
Formand for Nørrebro Lokaludvalg
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