Grønagerskolen er ifølge skoleudvalgets sparekatalog i fare for at blive nedlagt. (Arkivfoto)

Færre timer og
skole-lukning
Spare-forslag på skoleområdet peger bla.
lukning af Grønagerskolen
Den liste af spareforslag til 1991-budgettet, som skoleudvalget har sendt videre til de politiske
grupper, indeholder
både færre undervisningstimer og en skolelukning.
I alt 13 forslag, der i 1991
vil give en besparelse på tre
mill. kr., er linet op til videre diskussion blandt politikerne, men det skal understreges, at det langt fra er et
enigt skoleudvalg, der står
bag dem allesammen.
Flere af spareforslagene
rammer de svageste blandt
børnene, idet man udover
en lukning af Grønagerskolen også vil røre vil deletimerne og special-undervisningen.

Om to år
Grønagerskolen, der i dag
huser 42 elever med
adfærdsproblemer , skal i følge
spareforslaget udsluse eleverne i 7. klasse og opefter
og flytte de ældste til hjemskolen eller Sejetskolen.
Folkebladet erfarer endvidere, at man frem til
skoleårets slutning i 1992 vil
beholde 2. til 7.-Masses eleverne i den nuvrende bygning, men langsom forberede dem pa en overflytning
eventuelt til Søndermark-

skolen med det formål helt
at lukke Grønagerskolen.
Deletimerne er i fare, når
man foreslår at skrære
410.000 kr. fra den konto,
der bruges til såkaldte frie
timer.
Det er normalt klasser
med mange elever, der far
tildelt deletimerne, og en
nedskæring på det område
betyder, at skolebestyrelserne får færre såkaldte frie
timer at dele ud til deletimer, og at eleverne ikke får så mange timer, hvor
kun den halve klasse undervises.
En ledig stilling som konsulent for observationsklasserne foreslåes nedlagt og
derved spares der 70.000 kr.
på udgifterne til specialundervisning.

En time mindre
om ugen
At skære en enkelt time i
den ugentlige undervisning
af eleverne i 4. til 7. klasse
er også med i spare-forslagene.
Det vil give en besparelse
pa 360.000 kr. 1 1991 og vil
formentlig gå ud over enten
danskundervisning eller de
praktisk-musiske fag.

Forsvinder helt
Samordnet indskoling er
et andet omrade, der er peget pa, idet man vil sløjfe

ordningen pa fem af byens
kommunale skoler, og derved spare godt 350.000 kr.
Endvidere foreslar man
at fjerne 50 timer eller
150.000 kr. fra lærernes
”udviklingspulje" og skrer åbningstiden ned med
14 timer pa skolebibliotekerne, så der spares 80.000
kr.

Gårdvagter
uden løn
Et forslag om at at spare
de faste gårdvagter væk og i
stedet lade lærerne tage
vagten pa skift betyder en
besparelse pa 250.000 kr.
Pengene bruges i dag til
aflønning af faste gårdvagter, men lærerne har ikke
krav på betaling, når vagterne i frikvarterne går på
skift.
Endelig peger man på besparelser på undervisningen i ungdomsskolerne og
voksenundervisningen.
Sæsonen i ungdomsskolen foreslåes forkortet med
to til tre uger, så den kommer ned pa ca. 20 uger om
aret.
Vedrørende voksen-un
der visningen vil man
spare
godt 400.000 kr. bl.a. ved
hjlp af en ny lov, der sløjfer reglen om, at når bare
der er 12 kursister tilmeldt,
kan der oprettes et hold med kommunal støtte. (birte)

