28.04.2020
Vedr. klassesammenlægning på kommende 3.årg
Vi vil fra Strøbyskolens bestyrelse rette denne henvendelse til BUL om genovervejelse af en klassesammenlægning på skolens kommende 3. årg.
Vi synes, at det er meget uheldigt at skulle igennem en sammenlægningsproces lige pt. Vi er vidende om
den normale faste procedure og beslutninger om antal elever på dette område mht. ressourcetildeling,
men vi synes, at der er flere argumenter, der taler i en anden retning i dette tilfælde.
Årgangen har haft elever til 4.klasser fra opstarten af 2. klasse. På Strøbyskolen ligger der et meget stort
arbejde netop på 2. årgang for at få skabt nogle gode og homogene klasser, da den endelige klassedeling
først har foregået ved 2.klasses opstart. Hele året bruges i høj grad til relations dannelse.
Årsagen til, at elevtallet er faldet, er dels nogle fraflytninger og dels, at et par elever nu har fået tilbudt et
specialtilbud. Pt. er vi nu 77 elever, hvilket giver en klassestørrelse på 19,25. Det er kun 2 elever under
grænsen for, at klasser skal lægges sammen. Strøbyskolen ligger stadig i et område, hvor der bygges mange
nye boliger og flere familier med skolebørn flytter til. Sidste forår måtte vi lave en ekstra klasse på vores
nuværende 5.årgang, da der kom 5-6 elever til årgangen i løbet af foråret som nye tilflyttere.
Der er derfor en reel stor sandsynlighed for, at der kommer nye elever til i løbet af året, og vi så kan stå i en
situation at skulle dele i fire klasser igen.
Det giver meget utryghed – både hos elever og forældre, når vi skal ændre på klasser. Ændringerne skaber
også uro i undervisningen, og det er både tids- og ressourcekrævende at få et klassefællesskab op at stå og
at danne relationer på ny for børnene.
Vi vil derfor meget anbefale, at man kraftigt overvejer, om ikke der i hvert fald kan afventes et skoleår mere
og se om tallet fortsat kun er til 3 klasser, inden en klassesammenlægning skal udmøntes.
Derudover står vi lige nu i en hel særlig Corona-tid, hvor vi ikke må samle elever. Her er det svært for
forældre at acceptere, at man skal helt op på 26 elever i klasserne, hvis der skal lægges sammen til 3 klasser
nu.
Skolen har brug for en tilbagemelding til den kommende arbejdsfordeling.
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