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Henvendelse vedr. klassestørrelser / integrationsmuligheder
Skolebestyrelse ved Tjørring Skole har på bestyrelsesmøde 18.01.16
drøftet presserende udfordringer vedr. klassestørrelse – tilflytning og
integrationsmuligheder.
Vi henvender os derfor for at gøre opmærksom på følgende problemstilling:
Vi har til skoleåret 2016-2017 foreløbigt indskrevet og modtaget ønsker om
indskrivning af i alt 50 elever til kommende 0. klasse, dvs. en forventet
klassestørrelse på 25 elever i hver af vore 0. klasser. Heraf kommer 15
elever uden for vores eget skoledistrikt. Med den tilvækst af nybyggere og
tilflyttere i eget distrikt, og søgning fra andre skoledistrikter, vi pt. oplever,
vil vi hurtigt blive bragt i en situation, hvor begge klasser fyldes op til 28
elever.
Oven i dette kommer det forhold, at vi på skolen har en
modtagerklasserække med 5 klasser (60 elever). Ifølge lovgivningen
(bekendtgørelse nr. 31 af 10. januar 2006) skal elever i modtagerklasser
efter en kortere periode tilknyttes en alderssvarende klasse, og deltage i et
eller flere fag i den klasse, de tilknyttes. Som det set ud i indeværende
skoleår, har vi i modtageklasserækken 10 elever på 0. klassetrin.
Vi forudser derfor, at vore integrationsmuligheder bliver meget begrænsede
i vore stamklasser, når der i forvejen er tæt på 28 elever i de klasser,
modtageklasseeleverne skal integreres i. Integrationen af
modtageklasseelever vil i en sådan situation blive et voldsomt pres på både
elever og lærere i vore stamklasser.
I den forbindelse vil vi gøre opmærksom på, at Tjørring Skole ikke er
disponeret til et 3. spor.
Skolebestyrelsen ved Tjørring Skole anbefaler derfor, at der ved
indskrivningen sættes et max. elevtal i hver klasse på 24 elever, for at sikre
mulighed for integration og for at sikre at nybyggere og tilflyttere til eget
skoledistrikt fortsat kan rummes i klasserne.

Med venlig hilsen
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