12. marts 2019

Kære byrådspolitiker i Vesthimmerlands Kommune
Den 28. januar 2019 sendte Skolelederforeningen og Himmerlands Lærerkreds et brev til alle
byrådsmedlemmerne i Vesthimmerlands Kommune. De to organisationer udtrykker i dette brev
stor bekymring over den udvikling, som kommunens folkeskole er inde i.
Økonomien er så presset, at det i alvorlig grad går ud over de professionelles vilkår for at levere
den forventede kvalitet i undervisningen og i det pædagogiske arbejde. De understreger at det
faldende elevtal og den i forvejen lave udgift pr. elev betyder, at mulighederne for at levere en
ordentlig kvalitet i deres arbejde, til stadighed udhules.
Organisationerne opfordrer derfor byrådet til at investere i skolevæsenet. Denne opfordring vil
Vesthimmerlands skolebestyrelser gerne støtte kraftigt op omkring.
Skolebestyrelserne efterlyser, at der politisk bliver taget stilling til, hvor Vesthimmerlands
Kommune vil hen med sit skolevæsen. En værdibaseret debat omkring, hvad vi som kommune vil
være kendt for, frem for en diskurs, hvor debatten primært omhandler besparelser.
Alle de besparelser som har været gennemført de sidste mange år på grundskoleområdet, har
store konsekvenser for Vesthimmerlands kommunes vigtigste råmateriale – nemlig dennes børn
og unge! Dette gælder sig både på individ niveau, men i højeste grad også på et fælles kommunalt
plan.
På nationalt plan, bliver der ofte i den samfundsmæssige debat, talt om Udkantskommuner,
Uddannelses fremmede kommuner, socioøkonomisk slagside mv.
Vil I som politikkere stå i spidsen for at ændre dette perspektiv i Vesthimmerlands Kommune?
Alle de dygtige ledere og medarbejdere på kommunens grundskoler, har kompetencerne til at
sætte Vesthimmerlands kommune på ”verdenskortet” – til at øge uddannelsesniveauet, minimere
den socioøkonomiske faktor, skabe grundlag for vækst som alt sammen er med til at skabe en
attraktiv kommune, - såfremt der er tilstrækkelige resurser!
Det er vigtigt at alle samarbejdsparter i kommunen, trækker på samme hammel, men vi har brug
for jer politikere til at gå forrest.
Skolebestyrelserne ser frem til at indgå i konstruktiv handlingsbaseret dialog, så vi sammen kan
sikre kvalitet, udvikling og læring for elever og kommunens bedste.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelserne på Toppedalskolen, Løgstør Skole, Ranum Skole, Hornum Skole, Vester Hornum
Skole, Østermarkskolen, Aars Skole, Vestrup Skole, Aalestrup Skole, Farsø Skole og Ullits Skole

