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Kommunalbestyrelsen har haft travlt i valgperioden:

Skolerne har været flere 
ture i vridemaskinen

Sådan stemte politikerne

 
 
 
Af Flemming Kofoed

SKOLESTRUKTUR
Hvis der er én ting, kommunalbestyrelsen 
har beskæftiget sig rigtigt meget med i 
den nuværende valgperiode, så er det sko-
lestruktur. Der har været rigtigt mange 
diskussioner og skænderier mellem poli-
tikerne og mellem politikerne og borger-
ne om bl.a. antallet af skoler, overbyg-
ningsskoler og distrikter. De mest vidtgå-
ende beslutninger har medført lukning af 
fire folkeskoler, og det er sket med ret 
snævre, politiske flertal.

Allerede ganske kort efter, at den nye 
kommunalbestyrelse tiltrådte ved årsskif-
tet 2014 blev skolestrukturen og mulige 
skolelukninger sat på dagsordenen. Det 
var med baggrund i et generelt faldende 
elevtal på skolerne og en ubalance på sko-
leområdet, der efter sigende udgjorde he-
le 80 mio. kr. 

Fem forslag
Senere på året fremlagde kommunens ad-
ministration fem forslag til en ændret 
skolestruktur, der gik lige fra at bevare den 
eksisterende struktur og antallet af folke-
skoler til lukning af fire af de mindre sko-
ler ude på øen. I første omgang endte det 
med, at et flertal blandt andet bestående 
af de to største partigrupper Socialdemo-
kratiet og Venstre anbefalede at sende et 
forslag om lukning af skolerne i Vester-
marie og Østerlars samt færre overbyg-
ningsskoler i høring. 

Forslaget medførte voldsomme reakti-
oner fra blandt andet forældre, skolebe-
styrelser, elever, organisationer og for-
eninger, hvor der også blev rejst kritik af 
hele strukturen og de økonomiske bereg-
ninger. I høringsperioden kom der nye 
forslag frem og ikke mindst fra en foræld-
regruppe, der kaldte deres forslag Alterna-
tiv Ø, som overordnet gik ud på at bevare 

alle skolerne ude på øen bortset fra én i 
Rønne. Den politiske uenighed blev også 
skærpet, og på baggrund af debatten og re-
aktionerne bad socialdemokraterne ad-
ministrationen om at udarbejde fire nye 
forslag til skolestruktur. Det endelig for-
slag gik så på, at skolerne i Vestermarie, 
Østerlars og Svaneke skulle lukke fra som-
meren 2015, og desuden skulle en arbejds-
gruppe se nærmere på muligheden for at 

lukke en af skolerne i Rønne i sommeren 
2016. Forslaget nød mildt sagt ikke bred 
politisk opbakning, og det endte med den 
absolut snævreste flertalsindstilling, da 
kommunalbestyrelsen traf beslutningen i 
februar 2015. Kun Socialdemokratiet og 
DF med tilsammen 14 af de 27 mandater i 
kommunalbestyrelsen stemte for den nye 
struktur. Carl Ilsøe fra Bornholmerlisten 
undlod at stemme, og Venstre, de konser-
vative, Kristendemokraterne, Enhedsli-
sten samt de radikale stemte imod. 

Derefter gik arbejdet med at se på en ny 
skolestruktur og lukning af en skole i Røn-
ne i gang, og det var også en proces præget 
af stor politisk uenighed. Præcis et år efter 
beslutningen om at nedlægge de tre sko-
ler ude på øen var strukturen i Rønne nået 
til kommunalbestyrelsens bord. Indstil-
lingen gik overordnet på at lukke Østre 
Skole og lade de andre to skoler i Rønne 
være selvstændige skoler. Desuden skulle 
Østre Skole fungere som aflastningsskole 
i den periode, hvor Søndermarkskolen 
ombygges. Kun Socialdemokraterne, DF 
og de radikale stemte for og dermed med 
et flertal på kun 16.

Fire lukninger
Dermed var antallet af skolelukninger i 
denne valgperiode kommet op på fire, og 
den nuværende kommunalbestyrelse har 
dermed indskrevet sig i rækken af kom-
munalbestyrelser, der har truffet beslut-
ning om at nedlægge folkeskoler – og har 
set privat- og friskoler poppe op i Peder-
sker, Nyker og Svaneke.

Det er i øvrigt ikke kun struktur og sko-
lelukninger, den nuværende kommunal-
bestyrelse har beskæftiget sig med, men 
det har ubetinget fyldt mest i billedet. 
Ambitioner og visioner for øens folkesko-
le har også været drøftet og forberedt sam-
tidig med, at en folkeskolereform har 
skullet implementeres på forskellig må-
de. Og der er en ret bred politisk enighed 
om, at den næste valgperiode udelukken-
de skal have fokus på skolernes indhold.

Af Flemming Kofoed

Den 26. februar 2015 stemte kommunal-
bestyrelsen første gang om en ændret sko-
lestruktur. Forslaget gik ud på at nedlægge 
skolerne i Østerlars, Vestermarie og Sva-
neke. Desuden skulle en arbejdsgruppe se 
nærmere på skolestrukturen i Rønne og 
muligheden for at nedlægge en af de tre 
skoler i Rønne. Forslaget indholdt bl.a. og-
så en ændring til fordel for selvstændige 
distrikter til de enkelte skoler.

For forslaget stemte Socialdemokratiet 
og DF. I alt 14 mandater

Imod stemte: Venstre, de konservative, 
Kristendemokraterne, Enhedslisten og de 

radikale.
Bornholmerlistens Carl Ilsøe undlod at 

stemme.
Det hører med til billedet, at alle kom-

munalbestyrelsens lister som udgangs-
punkt gik ind for at lukke mindst én skole. 
DF og de konservative gik faktisk ind for at 
lukke fire skoler fra starten, og Carl Ilsøe 
havde også været indstillet på at lukke 
nogle skoler, mens Venstre fra starten var 
med på at lukke to skoler. Enhedslisten, 
Kristendemokraterne og de radikale var 
imod at lukke skoler ude på øen, men ville 
gerne se på muligheden for at lukke en af 
skolerne i Rønne.

Den 25. februar 2016 kom så den fremti-

dige skolestruktur i Rønne til afstemning i 
kommunalbestyrelsen. Mest vidtgående 
var forslaget om at lukke Østre Skole, men 
det indeholdt også ændringer i forbindel-
se med distrikter, klasseoptimering og an-
lægspenge til ombygninger.

For forslaget stemte Socialdemokratiet, 
DF (som nu bestod af tre medlemmer) 
samt de radikale. I alt 16 mandater.

Imod stemte Venstre, Enhedslisten, 
Bornholmerlisten, Kristendemokraterne 
og de konservative. 

Modstanden mod forslaget gik bl.a. på 
betænkeligheder ved pladsen på de reste-
rende skoler, klasseoptimeringen og tids-
punktet for at lukke Østre Skole. 

HVEM STEMTE HVAD?
Vil du gerne bedømme politikerne på deres 
handlinger i tiden siden sidste valg? Bornholms 
Tidende giver dig overblik over, hvem der 
stemte for og imod i en række store spørgsmål 
fra de seneste fire år. 

 º Der er en ret bred po-
litisk enighed om, at 
den næste valgperio-
de udelukkende skal 
have fokus på skoler-
nes indhold

DAGENS VALGTEMA 
Hvem er jeg enig og uenig med? For at gøre det 
lettere for dig at sætte dit kryds har Bornholms 
Tidende stillet kommunalvalgets spidskandida-
ter 10 centrale spørgsmål. 
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 i Antallet af skoler  
er ikke et valgtema
Det vil være et helt 
historisk vælgerbedrag, 
hvis der bliver lukket 
flere folkeskoler på 
Bornholm i de kommen-
de fire år.

Bortset fra Liberal Alli-
ance svarer alle opstille-
de partier ved kommu-
nalvalget, at antallet af 
folkeskoler fortsat skal 
være de seks nuværen-
de. Bornholmernes Parti 
svarer dog, at skolerne 
skal ligge ”der, hvor folk 
ønsker dem”.

Liberal Alliance ønsker 
at lukke Svartingedal 
Skole i Hasle for at 
fremtidssikre Konge-
skærskolen i Allinge. 

 SOCIALDEMOKRATIET

Ja.

 RADIKALE

Ja, så absolut.

 KONSERVATIVE

Ja. Efter den seneste omstrukturering må vi gå ud 
fra, at antal og placering er fornuftig og afspejler be-
hovet. Der kan selvsagt opstå ændringer i elev-
grundlaget, der nødvendiggør en justering frem-
over.

 NYE BORGERLIGE

Nye Borgerlige mener, at folkeskolerne skal sættes 
helt fri af central bestemmelse og gøres til selvejen-
de institutioner, hvor skolernes ledelse og lærere 
fastlægger den pædagogiske linje. Frit skolevalg og 
pengene følger den enkelte elev. Der vil så være sko-
ler der, hvor der er forældre nok til det – ikke der, 
hvor politikerne bestemmer det.

 SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Ja. Strukturen skal ikke ændres – nu skal der inve-
steres i indholdet.

 BORNHOLMERNES PARTI

Vi skal have befolkningstallet til at stige, og så skal 
vi have flere folkeskoler de steder, hvor folk ønsker 
det.

 LIBERAL ALLIANCE

Nej. Antallet af skolebørn er stærkt faldende. Vi øn-
sker at lave en langsigtet plan, der fremtidssikrer 
folkeskolen i Rønne, Aakirkeby, Nexø og Allinge. I 
vores plan frem mod 2025 mener vi ikke, at der er 
grundlag for to skoler i nord. Derfor vil vi lukke 
Svartingedal Skole i Hasle for at fremtidssikre en 
hel skole i Allinge.

 KRISTENDEMOKRATERNE

Ja. Der er lukket rigeligt med skoler, for eksempel 
skolen i Svaneke. Kommunalbestyrelsen skal bakke 
op om de tilbageværende folkeskoler.

 DANSK FOLKEPARTI

Ja. Det er vigtigt for os, at der nu kommer ro på den 
bornholmske folkeskole. Så når ombygningerne 
bliver færdige, skal der bruges krudt på indholdet af 
undervisningen, og debatten om mursten må høre 
op.

 VENSTRE

Ja, der skal ikke ændres på antallet af folkeskoler. 
Politisk skal der arbejdes for at sikre rammer, der 
tilskynder folk til at bosætte sig på Bornholm, og 
bosætte sig spredt ud over øen. Folkeskolerne er 
med til at skabe liv i de områder, hvor de ligger. At 
reducere antallet vil være at arbejde imod Venstres 
ønske om, at vi skal blive flere bornholmere.

 BORNHOLMERLISTEN

Ja, men de ældste elever bør samles.

 ENHEDSLISTEN

Ja, der skal ikke ændres ved skolestrukturen. Vi har 
brug for forudsigelighed i folkeskolen.

 ALTERNATIVET

Ja. De skal styrkes, og vi skal samarbejde mere med 
friskolerne. 10 års-planerne for alle større lokalom-
råder skal hænge sammen med skole og pasning. 
Det er kommunens ansvar, at alle børn skal have et 
lokalt skoletilbud, også hvis det indebærer friplads-
ordninger til friskoler.

Skal antallet af folkeskoler fortsat være de seks nuværende?

Liberal Alliance ønsker at lukke 
Svartingedal Skole i Hasle, men 
generelt ligner det en kommende 
fireårig valgperiode uden skoleluk-
ninger. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

LÆS MERE SIDE 8-13
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Lukninger og uvished om folkeskoler har kostet:

Hver tredje elev  
går nu på privatskole

OTTE ÅR UNDER LUP 
I en række artikler frem mod valget undersøger 
Bornholms Tidende, hvordan kommunen har 
udviklet sig i de seneste otte år. Dette er  anden 
del af serien.

Skolestruktur

 
 
 
Af Jakob Marschner

FOLKESKOLE
Folkeskolerne på Bornholm mistede lige 
over 1.000 elever fra 2010 til sidste år. I den 
samme periode blev der 310 elever flere på 
de bornholmske privatskoler. Det viser tal 
fra Danmarks Statistik.

Hvor godt hver femte bornholmske 
skoleelev (21,3 procent) gik på privatskole 
i 2010, var det sidste år hver tredje (33 pro-
cent). Det viser tal fra noegletal.dk, Øko-
nomi- og Indenrigsministeriets data-
bank.

At fire folkeskoler er blevet lukket i pe-
rioden forklarer ikke fuldt ud den klare 
tendens. For blandt de fire blev Østerma-
rie Skole nedlagt i 2010, og folkeskolerne i 
Svaneke, Østerlars og Vestermarie for-
svandt i 2015, ligesom Østre Skole i Rønne 
vil være fortid næste år.

Men andelen af elever på privatskoler-
ne steg hvert eneste år fra 2010, og kun 
mellem 2012 og 2013 var den årlige stig-
ning på under et procentpoint.

Tvivl er grund nok til at flytte
Uvisheden om en kommuneskole kan 
overleve på længere sigt har i sig selv væ-
ret nok til at sende flere elever mod privat-
skolerne, viser både tallene og Bornholms 
Lærerforenings bud på en forklaring.

– Ét svar er, at man har lukket skoler. 
Det er helt klart den største årsag, siger 
Christian Faurholdt Jeppesen, formand 
for de bornholmske lærere.

– Men kommunen lavede allerede for 
år tilbage en brugerundersøgelse, hvor 
man spurgte borgere, der havde valgt pri-
vate tilbud om, hvorfor de havde gjort det. 
På skoleområdet svarede langt de fleste, at 
de var usikre på, om der også ville være en 
lokal folkeskole om 10 år, siger han.

– Der har været rigtig megen blæst om 
skolerne, om de skulle ligge der eller ej. 
Det er det, der har gjort det store udslag.

Kun ét parti vil lukke en skole mere
I denne valgkamp går alle partier på nær 
Liberal Alliance til valg på at bevare alle de 
seks nuværende bornholmske folkesko-
ler. Liberal Alliance vil lukke Svartingedal 
Skole i Hasle for bedre at kunne sikre Kon-
geskærskolen i Allinge.

I en rundspørge fra Bornholms Tidende 
svarer spidskandidaterne fra alle de øvri-
ge partier, at debatten om antal og place-
ring af skoler nu må høre op, og at de kom-
mende år skal handle om at sikre den 
bedst mulige undervisning. Det glæder de 
bornholmske lærere sig over.

– Vi håber, at de seneste lukninger bli-
ver de sidste i mange år. Det har givet uro, 
også i vores hverdag. Men vi har også fået 
seks ret robuste skoler ud af det, siger 
Christian Faurholdt Jeppesen.

 i Privatskoleelevers andel af det 
samlede antal elever i procent
2010:  21,3   

2011:  22,7   

2012:  23,8   

2013:  24,5   

2014:  25,8   

2015:  29,1   

2016:  32,0   

2017:  33,0

Kilde: Danmarks Statistik  

 º Uvisheden om en 
kommuneskole kan 
overleve på længe-
re sigt har i sig selv 
været nok til at sende 
flere elever mod pri-
vatskolerne

 i Elevtal i de bornholmske  
skoler 5. september 2017
Elevtallet i de seks bornholmske folke-
skoler udgjorde den 5. september i år 
samlet 2.463 elever. 

Elevtallet i de syv bornholmske fri- og 
privatskoler udgjorde 1.368.

Derudover går der elever på et par 
specialskoler, modtageklasser, ung-
domsskolen og efterskolen.

Nedenstående viser elevtallet  
i de enkelte folkeskoler:

Kongeskærskolen: 225 elever 
Svartingedal Skole: 131 elever 
Paradisbakkeskolen: 465 elever 
Hans Rømer Skolen: 408 elever 
Søndermarkskolen: 517 elever 
Åvangskolen: 717 elever.

Nedenstående viser elevtallet  
i de private skoler:

Bornholms Frie Idrætsskole: 196  
elever 
Davidskolen: 195 elever 
Friskolen Østerlars: 141 elever 
Peterskolen: 195 elever 
Rønne Privatskole: 345 elever 
Svaneke Friskole: 200 elever 
Sydbornholms Privatskole: 96 elever.
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Flere undervisningstimer forklarer dog en del:

Kommunen bruger flere penge på skoleeleverne

Lærernes formand tager de folkevalgte til eksamen:

Blæst om skolerne bringer
politikerne tæt på dumpekarakter
Af Jakob Marschner

FOLKESKOLE
Bestået, men ikke meget mere. Sådan vur-
derer formanden for de bornholmske læ-
rere lokalpolitikernes arbejde med de 
bornholmske folkeskoler i de seneste otte 
år.

– Uha! Jeg vil sige bestået, men kun lige. 
For der har godt nok været megen blæst om 
skolerne. Det har ikke været nogle lette år at 
være formand for lærerne på Bornholm, si-
ger Christian Faurholdt Jeppesen, formand 
for Bornholms Lærerforening.

– Folkeskolerne har været brugt som poli-
tisk kampplads, og det har bidraget til, at 
elever og forældre har valgt folkeskolen fra, 
siger han.

Debat om skolelukninger gav uro
Den lange og hårde debat om hvilke skoler, 
der skulle lukke, trækker ned i lærerforman-
dens karakter. De seneste to år har trukket 
op.

– Når vi snakker skolestrukturen, er vi 

nok nede på en karakter på 02 (5 på 13 skala-
en, red.). Lige bestået, men heller ikke mere. 
Det kunstneriske indtryk var godt nok ikke 
prangende, siger Christian Faurholdt Jeppe-
sen.

– De sidste par år har vi været oppe på en 
karakter på 4 eller 7 (tidligere 7 til 9, red.). Jeg 
synes, at de har prøvet på det sidste. Det må 
jeg give dem.

– De sidste par år synes jeg, at politikerne 
har prøvet at prioritere folkeskolen godt, 
dels ved at sætte undervisningstiden ned og 
dels i forhold til inklusion i normalklasser-
ne af de børn, der før fik specialundervis-
ning. Det er vores største udfordring, siger 
lærerformanden.

Midt i al uroen er elever og lærere dog 
blevet ved at præstere. Resultaterne ved 
eksamen var bedre sidste år, end de var i 
2010.

– Hvis vi kigger på det vigtige, så er det 
hvad eleverne får ud af deres undervisning. 
Og her løfter vi eleverne. Men jeg vil mene, 
at det primært er lærernes fortjeneste, siger 
Christian Faurholdt Jeppesen.

Af Jakob Marschner

FOLKESKOLE
Har eleverne fået bedre vilkår på de born-
holmske folkeskoler i de seneste otte år? At 
dømme efter tørre tal, så jo - og så alligevel 
måske ikke, siger formanden for de born-
holmske lærere. 

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af 
elever i kommunens folkeskoler faldet med 
næsten 27 procent fra 2010 til sidste år. På 
landsplan er antallet af elever kun faldet 
med godt fire procent.

Samtidig er kommunens udgifter til fol-
keskolen kun faldet med lidt under 20 pro-
cent i den samme periode: Fra godt 228 mil-
lioner kroner i 2010 til lige under 184 millio-
ner sidste år. Det viser andre tal fra Dan-
marks Statistik.

Derfor bruger kommunen i dag flere penge 
pr. elev i folkeskolen, end den gjorde i 2010. 
Hvor hver elev i folkeskolen dengang kostede 
kommunen 60.748 kroner, fik hver elev i år 
67.280 kommunale kroner med i skoletasken.

Hver elev koster dermed i dag kommu-
nen næsten 11 procent mere end for otte år 
siden. Det viser tal fra Økonomi- og Inden-
rigsministeriets database.

Reformen forklarer det meste
Heller ikke antallet af fuldtidsansatte lærere 
er faldet helt så meget som antallet af elever. 
Hvor 336 lærere var på fuld tid på Bornholm i 
2010, var der 256 på fuld tid sidste år, svaren-
de til et fald på lige under 24 procent. Det vi-
ser tal fra Kommunernes og Regionernes 
Løndatakontor.

– Umiddelbart ser det ud som om, at man 
har brugt flere penge på eleverne. Men det 
skyldes i høj grad også, at eleverne har fået 
flere timer med folkeskolereformen fra 
2014, siger Christian Faur holdt Jeppesen, 
formand for Bornholms Lærerforening.

– Tager man det pr. lærer, steg antallet af 
undervisningstimer med 160 om året pr. 
bornholmsk lærer efter reformen. Det har 
kommunalbestyrelsen så sænket med 60 ti-

mer om året pr. lærer med de seneste to bud-
getter. Det var vi glade for.

Der bliver alligevel brugt 10 procent flere 
penge pr. elev end for otte år siden. Har lokal-
politikerne slet ikke opprioriteret folkeskolen?

– De seneste to år, jo. De første år kørte 
man med det samme niveau som hidtil, og 
så var der en rigtig stor besparelse i 2012, si-
ger lærerformanden.

Netop udgifternes størrelse er den stør-

ste skrue, som kommunalbestyrelsen selv 
kan dreje på i forhold til folkeskolen. Krave-
ne til både antallet af undervisningstimer 
og målene for dem er bestemt fra Christi-
ansborg.

– Opgaverne bliver defineret ovrefra. Men 
kommunalbestyrelsen bestemmer 100 pro-
cent selv, hvor mange penge den vil bruge på 
at løfte dem, siger Christian Faurholdt Jep-
pesen.

 º Folkeskolerne har væ-
ret brugt som politisk 
kampplads, og det har 
bidraget til, at elever og 
forældre har valgt fol-
keskolen fra

Christian Faurholdt Jeppesen, 
formand for  
Bornholms Lærerforening

– Når vi snakker skolestrukturen, er vi nok 
nede på en karakter på 02 (5 på 13 skalaen, 
red.). Lige bestået, men heller ikke mere, siger 
Christian Faurholdt Jeppesen om politikernes 
arbejde med de bornholmske folkeskoler i de 
seneste otte år. Arkivfoto: Berit Hvassum
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Forklaringerne er skolereform og en vis lærerflugt:

Brugen af vikarer er eksploderet

Eleverne klarer sig bedre til eksamen

OTTE ÅR UNDER LUP 
I en række artikler frem mod valget undersøger 
Bornholms Tidende, hvordan kommunen har 
udviklet sig i de seneste otte år. Dette er den 
første artikel i serien.

Skolestruktur

Af Jakob Marschner

FOLKESKOLE
Flere elever i de bornholmske folkeskoler 
består 9. klasses-eksamen i dansk og mate-
matik end tidligere. Det kræver mindst ka-
rakteren 02, og det klarede 87 procent af ele-
verne sidste år, mens kun 82,8 procent gjor-
de det i 2010. Det viser tal fra Undervisnings-

ministeriet.
– Det er en rigtig god nyhed. Jeg kan kun 

pege på én forklaring, og det er lærerne. 
Trods folkeskolereformen og trods al uro-
en om de bornholmske skoler har de prio-
riteret og evnet at levere en fornuftig un-
dervisning gennem alle årene. Det er rigtig 
flot og faktisk imponerende, siger Christi-
an Faurholdt Jeppesen, formand for Born-

holms Lærerforening.
De bornholmske elever præsterer fortsat 

svagere til eksamen end landsgennemsnit-
tet, hvor lige omkring 90 procent af elever-
ne består de to eksamener efter 9. klasse. 
Både på Bornholm og i landet som helhed 
præsterer eleverne bedre, end de gjorde i 
2010. Bornholm har forbedret sig en anelse 
mere end landsgennemsnittet.

Også andelen af unge bornholmere, der er 
startet på en ungdomsuddannelse 15 måne-
der efter de gjorde folkeskolen færdig, er gå-
et i vejret fra 2010 til 2015: Fra 84,8 procent til 
87,6. To af årene har den bornholmske andel 
endda været højere end landsgennemsnittet 
– men fraregnet det markante rekordår 2015 
har udsvingene været små fra år til år, og de 
har gået både op og ned.
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Af Jakob Marschner

FOLKESKOLE
Mens Bornholm mistede 80 fuldtidsansatte 
lærere fra 2010 til sidste år, har vikarerne 
haft anderledes kronede dage.

Hvor alle vikartimerne lagt sammen gjor-
de det ud for 13,8 fuldtidsstillinger i 2010, 
var tallet steget til 19,3 sidste år. Forrige år 
var tallet helt oppe på 22. Det viser tal fra 
Kommunernes og Regionernes Løndata-
kontor.

I forhold til 2010 var vikarforbruget der-
med steget med 60 procent i 2015 – og med 
40 procent sidste år. En del af forklaringen 
skal findes lokalt på Bornholm, men Born-
holms Lærerforening ser den vigtigste årsag 
i skolereformen fra 2014.

– Vi havde rigtig mange problemer med 
fravær lige efter reformen. Hvor en lærer tid-
ligere kunne føle sig lidt småsløj, men tæn-
ke, at han kun havde tre timer den dag og så 
kunne gå hjem, var kravet pludselig fuld til-

stedeværelse fra klokken 8 til 16 efter refor-
men, siger Christian Faurholdt Jeppesen, 
formand for de bornholmske lærere.

– Der så vi en større tilbøjelighed til at 
melde sig syg.

– Vi havde også en stigning i langtidssy-
gefravær. Nogle følte et stort pres på deres 
arbejde: At de skulle klare meget mere på 
den samme tid. Det var der nogle, der knæk-
kede sammen på. Nogle lærere valgte andet 
arbejde: På privatskoler, Campus Bornholm 
eller i Familierådgivningen, siger Christian 
Faurholdt Jeppesen.

De bornholmske lærere håber nu, at 
kommunen vil indgå en lokalaftale med 
dem. Ønsket er en mere fleksibel aftale, der 
åbner mulighed for at arbejde hjemmefra 
ved sygdom og giver bedre sammenhæng 
mellem tid til at undervise og tid til at forbe-
rede sig.

Kommunalbestyrelsen behandlede øn-
sket tidligere på efteråret, men nåede frem 
til at parkere sagen i børne- og skoleudval-
get. Så om der kommer en lokalaftale eller ej 
bliver en sag for den næste kommunalbesty-
relse.

– Vi håber, at vi kan få lavet en aftale, der 
kan forbedre vores arbejdsvilkår, så vi kan 
lave noget bedre undervisning. Det kan må-
ske også føre til et lavere sygefravær, siger 
Christian Faurholdt Jeppesen.

 º Der så vi en større til-
bøjelighed til at melde 
sig syg
Christian Faurholdt Jeppesen
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Flere undersøgelser konkluderer:

Skolelukninger har 
milde konsekvenser

Rønne-skoler i en overgangsperiode
Af Flemming Kofoed

Selv om en af Rønnes tre folkeskoler er ble-
vet nedlagt, vil det ikke kunne få helt den 
samme betydning for lokalsamfundet og 
nok heller ikke mobilisere forældre og andre 
på samme måde, som det er sket i flere af 
øens mindre byer efter beslutning om skole-
lukninger. Lukningen har dog medført en 
række kritiske røster både fra politisk hold 
og andre steder fra, og der er ingen tvivl om, 
at fordelingen af elever fra den lukkede 
Østre Skole især har givet udfordringer på 

Åvangskolen blandt andet med hensyn til 
plads. 

Samtidig er skolesituationen i Rønne i en 
slags overgangsperiode, fordi Østre Skole 
huser eleverne fra Søndermarksskolen, 
mens der bygges om på den.

Da flertallet i kommunalbestyrelsen be-
sluttede at nedlægge Østre Skole var det med 
virkning fra august 2017. Det blev samtidig 
besluttet, at eleverne fra Østre skulle forde-
les på de to andre skoler i byen, og det frem-
går af den seneste opgørelse fra kommunen, 
at der går 717 elever på Åvang og 517 elever på 

Søndermarkskolen.
Sidstnævnte går så på Østre Skole i øje-

blikket, for det er blevet besluttet at benytte 
Østre Skole som aflastningsskole frem til 
det nye skoleår 2018. Det har nemlig vist sig, 
at behovet for ombygninger på Søndermark-
skolen er en del større end forventet, og man 
har fundet det fornuftigt at flytte eleverne til 
Østre, mens Søndermarkskolen forvandles 
til en større byggeplads. 

Også på Åvangskolen skal der gennemfø-
res en række ombygninger og renoveringer, 
og der er faktisk tale om et ret stort samlet 

anlægsbeløb til de to skoler. Oprindeligt be-
sluttede kommunalbestyrelsen i forbindel-
se med budgetlægningen for 2016 at afsæt-
te 20 mio kr. til ombygning af de to reste-
rende skoler i Rønne. Det blev lidt senere 
forhøjet til 24 mio kr., og i februar i år blev 
det igen forhøjet til en samlet anlægsram-
me på 37,3 mio kr. Pengene skal bl.a. bruges 
til nye læringsmiljøer, ventilation, inventar 
og til at fjerne sundhedsskadeligt PCB-ma-
teriale.

 
 
 
Af Flemming Kofoed

SKOLESTRUKTUR

Når en skole lukker i mindre byer, får det fa-
tale konsekvenser for lokalsamfundet. Der 
sker en hurtig fraflytning og især blandt bør-
nefamilier, som flytter efter den nye skole. 
Der kommer heller ikke nye småbørnsfami-
lier til byer med lukkede skoler. Desuden går 
det ud over dagligvareomsætningen i lokal-
samfundet, huspriserne falder, og byen dør 
stille og sikkert ud. 

Sådan lyder påstandene og den gængse 
opfattelse blandt mange i byerne, når deres 
folkeskole kommer i farezonen, men det ge-
nerelle billede svarer ikke til den opfattelse. 
Det fremgår af nogle af de få undersøgelser, 
der er lavet på baggrund af skolelukninger 
rundt omkring i landet – og der har været ta-
le om flere hundrede skolelukninger i Dan-
mark de seneste årtier. Det skal dog under-
streges, at der er tale om et generelt billede. 
Der er helt sikkert lokalsamfund, hvor en 
lukket skole har været medvirkende til af-
vikling i større eller mindre grad.

En af de første store analyser af konse-
kvenser af skolelukninger, der ofte henvises 
til i andre undersøgelser og vurderinger, er 
Teknologisk Instituts analyse fra 2008 med 
titlen ”skoler i landdistrikter”. Den blev sup-
pleret af en undersøgelse/opsamling i 2010, 
som i øvrigt også i stor udstrækning brugte 
oplysninger fra analysen fra Teknologisk In-
stitut. Det var Det Kommunale og Regionale 
Evalueringsinstitut (KREVI) som udgav et 
såkaldt litteraturreview af eksisterende un-
dersøgelser med titlen ”Konsekvenser af en 
ændret skolestruktur”. 

Der blev peget på følgende hovedkonklu-
sioner:

• de lukkede skoler har haft faldende elev-
tal i en årrække.

• skoler i områder der lukkes har allerede 
været præget af en negativ befolknings-
udvikling i flere år.

• selv om skoler lukker bliver langt de fle-
ste forældre boende i lokalområdet.

• skolelukninger har begrænset betyd-
ning for områdets dagligvarehandel.

• de første to år efter en skolelukning er 
der færre børnefamilier og et dyk i hus-
priserne.

• aktiviteter i den lukkede skole kan med-
virke til at opretholde et aktivt forenings-
liv i lokalsamfundet.

• hivs den lukkede skole erstattes af en 
privatskole fortsætter tilbagegangen i be-
folkningstallet.

• åbning af en privatskole har ikke positiv 
betydning for lokalsamfundet.

På Bornholm er der lukket 10 folkeskoler 

siden kommunesammenlægningen i 2002. 
Det er skolerne i henholdsvis Nyker, Peder-
sker, Østermarie, Olsker, Klemensker, Bodil-
sker, Østerlars, Vestermarie, Svaneke og en i 
Rønne. Samtidig er der oprettet tre nye pri-
vatskoler i henholdsvis Nyker, Pedersker og 
Svaneke, så der samlet set nu er flere privat-
skoler end folkeskoler. 

I Bornholms Tidendes valgtema om sko-
lestruktur fokuseres alene på den nuværen-
de valgperiode, der udløber ved årsskiftet, 
og hvor der har været tale om fire skoleluk-
ninger, og det er i de områder, avisen har 
indhentet kommentarer om konsekvenser-
ne ved skolelukningerne. Det er henholds-
vis i Vestermarie, i Østerlars hvor der hele ti-
den har været en friskole samtidig og i Sva-
neke, hvor der som bekendt blev oprettet en 
ny friskole. Konsekvenserne i Rønne er lidt 
svære at beskrive, fordi skolerne befinder 
sig i en lidt speciel omstillingsperiode, 
mens Åvangskolen og Søndermarkskolen 
bygges om og Østre Skole fungerer som af-
lastningsskole for Søndermark-eleverne.
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 º Konsekvenserne i  
Rønne er lidt svære  
at beskrive, fordi  
skolerne befinder sig  
i en lidt speciel  
omstillingsperiode

Vestermarie Skole i juni 2015, da der endnu var elever på gangene. Arkivfoto: Berit Hvassum


