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Folkeskolen er en vigtig 
opgave for kommunen
Af Else Merete Knoop, V,  
kandidat  til  kommunalbestyrelsen,  
Stavelund 8,  
Rønne

SYNSPUNKT
Hver tredje vælger er bekymret for kvaliteten i folkeskolen, 
viser en undersøgelse, som Voxmeter har foretaget.

Her på Bornholm er der også bekymring.
De seneste år med store ændringer for øens folkeskoler 

har afstedkommet frustrationer, både hos personalet, men 
også i de bornholmske familier.

Når en tredjedel af familierne vælger en privatskole, er 
det fordi, de ikke er tilfredse med det tilbud, der er i folke-
skolen.

Folkeskolen har brug for ro til at udvikle det bedste til-
bud. Vi skal passe på folkeskolen !

Ove Andersen havde et læserbrev i avisen den 27. oktober, 
hvor han netop påpeger, at det kniber på en række områder.

Desværre møder jeg en del lærere og forældre, som er fru-
strerede over forholdene i folkeskolen.

Børnene er vores allerstørste resurse, og de skal have den 
bedste start i børneinstitutionen og senere i skolen.

Ove skriver, at en del unge lærere har det svært med deres 
arbejdsforhold. Ove har også nogle spørgsmål, jeg gerne vil 
svare på.

Mange lærere har forladt folkeskolen, især dem der havde 
alderen til det, selvom de måske gerne ville have undervist i 
længere tid.

At være lærer er et af de bedste job, man kan have. Kontak-
ten med eleverne og fællesskabet omkring en skole, samt ar-
bejdet med at udvikle nye spændende tiltag.

Efter lockouten hvor arbejdstidsregler blev bestemt op-
pefra, uden inddragelse af lærerforeningen, har arbejdsfor-
holdene ikke været tilfredsstillende. Derfor er det vigtigt, at 
vi på Bornholm laver særaftaler med vores lærerforening, 
der sikre bedre forhold for personalet. Når personalet trives, 
smitter det af på eleverne, som derfor vil trives bedre.

Tre forskere på UCC har undersøgt forholdene, og kon-
klusionen er, at mange lærere har forladt folkeskolen, fordi 
de oplever, at rammerne i folkeskolen ikke giver dem mulig-

hed for at være de lærere, de gerne vil være.
Det er nok de gamle, der ikke kan omstille sig. Nej, under-

søgelsen viser, at de unge lærere er drevet af samme motiva-
tion for at være gode lærere, som de ældre.

Så er der grund til at frygte, at de vil havne i samme situa-
tion, som de lærere som valgte at stoppe i folkeskolen.

Det er så ærgerligt, at lærere fravælger folkeskolen på 
grund af forjagede arbejdsmåder, udefra- og ovenfrakom-
mende styring, tidspres, dårlig ledelse.

Vi må gøre det bedre her på øen!
Inklusionen skal være bedre med forskellige muligheder 

for de børn, der har diagnoser.
Heldagsskolen skal kunne optage dem, der har behov. 

Elever, der trives bedst i små hold, skal have den mulighed 
og inkluderes, hvor det er forsvarligt. De elever, der kan in-
kluderes i store klasser med støtte, skal tilbydes det.

Men der skal være resurser til de elever, der ikke kan mag-
te store klasser til glæde for dem og deres familier, men også 
deres kammerater.

Ledelse bliver bedst, hvis den er tilstede på en skole og ar-
bejder tæt sammen med personalet.

De ledere, som har en læreruddannelse som baggrund in-
den lederuddannelsen, har den bedste forudsætning for at 
lede en skole efter min mening. Personalepleje og frihed til 
med personalet at løfte i flok giver et fantastisk skolemiljø, 
som udvikler og fremmer nye tiltag.

En skole, som er ”vores skole”, vil styrke glæden og initia-
tiver hos elever og personale, og det vil give større arbejds-
indsats, det vil give levende og spændende skoler.

Vejen frem er gode aftaler med fagforeningen, der giver 
fleksible muligheder for forberedelse til personalet. Det sik-
rer den bedste undervisning.

Venstre var ikke med i beslutningen om at lukke en skole 
i Rønne.

Vi så gerne, at man havde ventet og set, hvordan børnetal-
let i virkeligheden udviklede sig fremover.

Den nye kommunalbestyrelse må arbejde for at rammer-
ne er i orden på alle øens skoler i fremtiden.

Personligt håber jeg at være med til dette arbejde. Folke-
skolen fortjener de bedste rammer.

Vi skal passe godt på folkeskolen - og det er en kommunal opgave, mener Else Merete Knoop, KV-kandidat for Venstre. Arkivfoto: 
Allan Rieck

Partihoppere
LÆSERBREV
Som politiker har man selvfølgelig lov til at 
skifte mening.

Men man burde vel ikke have lov til at 
narre sine vælgere, og derfor vil jeg mene: 
Lav en uskreven lov, der løser vedkommen-
de fra sine forpligtelser ved, at hun eller han 
melder ud hos sin ledelse og stopper med alt 
det offentlige, dermed også løn og så videre.

Herefter må man så vente til næste valg 
for at stille op igen. Om ellers nogen vil 
modtage vedkommende.

Jeg forstår slet ikke, at et parti modtager 
disse overløbere, og i visse tilfælde straks gi-
ver dem en plads i solen!

Blev dette indført, ville de fleste nok tæn-
ke sig bedre om, inden de bedrager demo-
kratiet på den skændige måde.

Det gælder naturligvis alle offentlige valg.
Et mandat tilhører ikke en person efter 

min mening, men er partiets, og må derfor 
overtages af suppleanten og fratages overlø-
beren.

Svend Aage Christoffersen 
Doktorbakken 15 
Aakirkeby

Familieplejen 
Bornholm
LÆSERBREV
Hvis I stemmer på mig, Michael Hendrik-
sen, Venstre, vil jeg arbejde for, at familie-
plejen Bornholm fortsat er der de næste fire 
år.

Jeg har erfaret fra budgetforhandlingerne 
for 2018, at rød blok vil spare familieplejen 
Bornholm væk, og de mener, at de kan spare 
1.518.000 kroner. Det stemte Venstre imod. 

Rød blok vil lukke familieplejen Born-
holm, og det vil være katastrofalt for vores 
udsatte børn. Familieplejen Bornholm får 
3049.00 kroner per barn, der er anbragt.  

Hvad indeholder så de 3049 kroner, som 
familieplejen Bornholm får pr. anbragt barn 
om måneden?

– Daglig faglig vejledning til, at holde 
hånden under anbringelsen.

– Status rapporter, omhandlende barnets 
udvikling, med udgangspunkt i kommu-
nens handleplaner.

– Bindeled til sagsbehandler.
– Kritiske situationer også efter klokken 

13.00 fredag, i weekenden, helligdage og om 
natten.

– Administrative opgaver som løn, kon-
trakter, ferieafholdelse af plejefamilierne.

– Husleje og kørsel for konsulenter.
Familieplejen Bornholm er en non pro-

fit-organisation og regnskabet går i nul 
hvert år, så det er ikke, fordi de sløser med 
vore skattekroner. 

Familieplejen Bornholm laver et godt 
professionelt arbejde, det ved jeg, fordi vi 
selv er plejefamilie.

En stemme på Socialdemokratiet vil være 
en stemme for at lukke familieplejen.

En stemme på Michael Hendriksen, V, vil 
være en stemme for, at familieplejen skal 
bestå. Stem personligt på:

Michael Hendriksen, Venstre
Kandidat til KV17
Dyndegårdsvej 24
Aarsballe


