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SKOLEDISTRIKTER
Slutresultatet kan vi lære
at leve med, men den politiske proces er til absolut
dumpekarakter.
Sådan kan man sammenfatte holdningen hos
de lokale skolebestyrelser
efter endnu en ændring af
Esbjerg Kommunes skoledistrikter ovenpå høringsfasen. Her blev der spurgt
til ni distrikter, men nu ender det med syv uden en ny
høring.
Det har udløst skarp kritik af processen. For enkelte
er dumpekarakteren så lav,
at man har svært ved at se
sig selv i fremtidens samarbejde med politikerne.
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Skoleleder: Jan Lagoni Jacobsen
Administrativ leder: Morten Heide
Fritidsleder: Karen Gerling Hansen
Afdelingsleder Fourfeldtskolen:
Per Lauridsen
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John Andersen
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”Det er rigtig ærgerligt, at
der nu kommer endnu en
ændring. Vi afgav vores
høringssvar på nogle helt
andre betingelser, så vores
høringssvar giver ikke længere mening. På den måde
er vi faktisk slet ikke blevet
hørt,” siger Louise Andersen, formand for skolebestyrelsen på Ådalskolen.
”Politikerne driver gæk
med lederne - det er mangel på respekt for dem og
lærerne, og det vil gå ud
over motivationen.”
Ådalskolens formand er
så ked af processen, at hun
nu drager sin egen personlige konsekvens.
”Jeg er meget mismodig
og har ikke længere lyst til
at være en del af det her, så
jeg genopstiller ikke. Det er
ikke folkets skole det her det er politikernes skole,”
lyder den hårde kritik fra
Louise Andersen.
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Grænserne for de gamle skoledistrikter er her markeret med lyseblå streger.BoldesagerDen seneste tids ænJerne
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