Klar til et liv
selvstændighed

Den selvejende Rosing Ræderske Aftenskole har valgt første bestyrelse

Ib Carlsen, forstander på VUC Horsens, er
blevet valgt til formand
for den selvejende institution Rosing
derske Dag- og Aftenskole.
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Det er en mand med et tæt
kendskab til skolen, som sætter sig i formandsstolen. Ib
Carlsen er nemlig tidligere
skoleleder for Rosing Ræderske. Da eksamens-afdelingen i
1974 blev skilt fra og omdannet til Voksenundervisningscentret på Tordenskjoldsgades skole, valgte han at tage
turen med. I stedet blev Karen
Trend Nissen leder af aftenskolen - et job, hun stadig bestrider.
Den nye lov om folkeoplysning har sat en stopper for
kommunale aftenskoler. Derfor er den 126 år gamle Rosing
Rderske Dag- og Aftenskole
med virkning fra årsskiftet
blevet en selvejende institution. Et enigt byråd sagde ja til
ikke kun denne omdannelse,
men også til vederlagsfrit at
overlade skolen inventar og
undervisnings-materialer.
For kort tid siden valgte
og brugere repræsentanter til den bestyrelse, der
fremover har ansvaret for
skolen. Bestyrelsen har nu
konstitueret sig med Ib Carlsen som formand og marketingskonsulent Birgit Junker
som næstformand.
De øvrige medlemmer er
sognepræst Peter Stentoft,
fhv. købmand Leo Nielsen,
formanden for skolens
byrådsmedlemmer, nemlig

borgmester Henning Jensen
(S) og Gorm Flagstad (CD).
Sekretær for bestyrelsen er
skolelederen, d.v.s. i
øjeblik-ket Karen Trend Nissen.

Glad for enighed
Ib Carlsen er glad for, at
den nye bestyrelsen kan starte sit arbejde med opbakning
fra alle sider i byrådet.
- Enigheden er en erkendelse af, at skolen er en kendt
kultur-faktor i Horsens by, siger han.
Den nyvalgte formand håber, at det også vil blive enigheden, der kommer til at prge den kommende tid, hvor
den nye lov om folkeoplysning
skal omsættes i praksis.
- Den gamle lov var fantastisk, siger han. Nogle har
kaldt det verdens fineste lov
om folkeoplysning, fordi den
gav så vide rammer, og det er
jeg enig i.
- Den nye lov læ gger op til
en mere decentral styring af
tingene. Nogle kan det, andre ikke. Og jeg erkender gerne, at det næ ppe bliver nemt
med den nye lov, men der
ligger på den anden side nogle
fantastiske muligheder i, at vi
selv kan styre og forenkle.
Centralt står økonomien .
Tidligere var det sådan, at aftenskolerne fik penge efter
antal hold, og at nye hold automatisk udløste store tilskud. Det ændres nu. Fremover er det de enkelte kommuner, der lægger en samlet
øko-nomisk ramme, og inden for
denne ramme må aftenskolerne så prove at få mest muligt
ud af pengene.
- Vi far en sæk penge sat på

bordet, og så er resten op til
os, som Ib Carlsen udtrykker
det. Vi skal - lidt firkantet sagt
- have så mange mennesker
igennem systemet så godt som
muligt og så billigt som muligt.
Det Iægger op til et tættere
samarbejde mellem byens aftenskoler. Men det bliv er ikke
noget problem, mener Karen
Trend Nissen:
- Vi har en god tradition for
at snakke sammen.
For at lægge samarbejdet i
endnu bedre rammer har aftenskolerne for kort tid siden
dannet Folkeoplysnings Samvirket i Horsens. Her kan
les problemer drøftes i et mere
officielt forum, og samvirket
kan gå ind i en dialog med de
lokale politikere.

Slagsmå
Spændingen knytter sig
mere til det samarbejde, som
skal skabes i det nye folkeoplysningsudvalg.
I udvalget sidder repræsentanter for alle de foreninger,
organisationer og aftenskoler,
som får støtte efter reglerne i
loven om folkeoplysning. Det
er et bredt forum, og der har
allerede vret diskussion om,
hvordan de 15 pladser i udvalget skal fordeles. Det har byrådet nu truffet endelig beslutning om, og tilbage er nu
at sætte navne på medlemmerne.
Udvalget kommer til at stå
centralt, når pengene til folkeoplysning skal fordeles, og det
kan meget vel give anledning
til endnu flere - og hårde - diskussioner.
- Hvis folkeoplysningsud-

valget kommer til at fungere,
er der masser af muligheder,
siger Ib Carlsen. Men hvis der
ikke er vilje til forhandling og
samarbejde, bliver det et stort
slags mål

Besparelser
Fra flere sider er der udtrykt frygt for, at lokal-politikerne landet over vil bruge
den nye lov til at skære ned på
udgifterne til folkeoplysning.
- Her i Horsens har politikerne vedtaget et budget for
1991, hvor tilskuddet er som
sidste år, siger Karen Trend
Nissen. Det er positivt, selv
om vi må se i øjnene , at vi løber panden i muren, hvis vi vil
oprette nye hold.
Forud for vedtagelsen af
budgettet for 1991 var der
snak om at skære ned på bl.a.
det særlige tilskud, der gør det
billigere for pensionister,
efterlønsmodtagere og ledige at
gå i aftenskole. Forslaget blev
opgivet, men det ligger i luften, at denne spare-mulighed
meget vel kan dukke op igen,
når budgettet for 1992 skal
bringes på plads.
- Jeg er da meget spændt på,
hvad der sker, også fordi både
vi og politikerne meget mere
direkte vil blive draget ind i en
eventuel sparerunde, siger
Karen Trend Nissen.
- Jeg tror på, at samtlige politikere vil gore alt for, at den
almene voksen-uddannelse
fungerer så godt som muligt,
siger Ib Carlsen. Og så kan det
jo godt vre, vi selv kan skaffe
nogle penge ved det, der kaldes indtægtsdækket virksomhed. Det glder bare om at få
kreativiteten på bordet. (ch-r)

