Høringssvar – Næstved Kommunes ”Kvalitetsrapport 2016”
Udarbejdet af skolebestyrelsen på Fladsåskolen
20. februar 2017

Fladsåskolens bestyrelse ser med tilfredshed på Kvalitetsrapporten. Vi noterer os forbedringer på næsten
alle områder i rapporten. Især fæster vi os både ved fremgangen, men også niveauet for trivsel og det deraf
følgende faldende fravær for både elever og personale. Dette skyldes for en stor del en kompetent og
vellidt ledelse, som hører og agerer på hvad elever, forældre og lærere har af sige og som derved skaber
den fornødne ro og tillid til at holde fokus på kerneopgaverne. Også på et område som
kompentencedækning noterer vi os væsentlige forbedringer. Som helhed tager vi rapporten til efterretning.
Som del af vores tilsynsforpligtelse vil bestyrelsen naturligvis følge op på de i rapporten fremhævede
dårlige læseresultater på visse årgange.
Dog er der et par generelle punkter, som vi gerne vil kommentere.
Digitaliseringsstrategi
Det nævnes i rapporten, at et fremtidigt forhold på 2:1 mellem elever og PC’er er ambitiøst, hvilket
bestyrelsen slet ikke er enige i. Et ambitiøst mål vil være et forhold på 1:1 i en kvalitet, man kan være
bekendt. Måske skal der tænkes alternativt, hvis vi skal ruste vore unge til en fremtid i en digitaliseret
fremtid både professionelt og i hverdagen.
Feedback
Vi kan forstå at skolernes ledelser, som et nyt tiltag har været til feedback-samtaler med Ledelsen for CDS
med udgangspunkt i nærværende Kvalitetsrapport. Dette er blevet vel modtaget af ledelserne og denne
skolebestyrelse kunne godt tænke sig at denne ”ånd” af Feedback bredte sig, i den forstand at
skolebestyrelserne rent faktisk får feedback om hvordan kommunen, både den politiske side, men i
særdeleshed også forvaltningen, bruger den indsats skolebestyrelserne lægger i at skrive høringssvar efter
høringssvar, og anerkender dette ved at vise os at svarene rent faktisk bruges til noget. Det kan være ved
enten at svare os og reagere på evt. forslag eller ved rent faktisk at agere med tiltag på nogle af de forslag,
der kommer fra skolebestyrelserne.
Seneste eksempel har været et høringssvar/forslag til forbedringer af trafiksikkerheden. Vi er kommet med
flere konkrete forslag til forbedringer, nogle lige til at gennemføre uden store omkostninger, andre store og
sikkert relativt dyre, men ekstremt vigtige for trafiksikkerhed omkring vores skoles afdelinger. Vi har ikke
fået en eneste tilbagemelding (positiv eller negativ) på et eneste af vores forslag.
Det er et stort ønske fra Fladsåskolens Skolebestyrelse at dette ændres.

Fremtidig busdrift
Skolebestyrelsen noterer sig med relativ tilfredshed, at situationen omkring bustransporten endelig har fået
en om end ikke optimal, så dog fornuftig og acceptabel løsning. Vi vil dog gøre opmærksom på at løsningen
ikke er langtidsholdbar. Den optimale løsning er stadig en dedikeret bustransport mellem vores to
afdelinger. Børne- Skoleudvalget og Teknisk Udvalg bør allerede nu i samarbejde tænke frem til tiden efter
det famøse tilskud fra EU vedr. forbedring af offentlig transport i landområder bortfalder.
Også transportløsningen for elever i vores yderområder eller mangel på samme kræver at blive set på med
andre øjne. Det nærmer sig ”Ebberød Bank” eller ”Ih hvor er det kommunalt” når bussen kører forbi et hus
og kun må medtage den ene af børnene, fordi politiet på en tilfældig valgt ugedag og klokkeslet vurderer en
trafikeret vej til at være sikker for nogle klassetrin og ikke for andre.
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