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Moderne klimaskole og renoveringsplan for
folkeskolerne
Sønderborg Kommunes folkeskoler trænger alle i større eller mindre omfang til
renovering. Nogle af skolerne er decideret nedslidte, og det halter med både indeklima,
kvaliteten af faglokaler, udenoms-arealer og den grønne bygningsrenovering, der burde
være en selvfølge i en ProjectZero-kommune.
Når vi fem partier ønsker en stærkere folkeskole i Sønderborg Kommune, hvor frihed,
faglighed, ordentlige forhold for lærerne og bedre tid til den enkelte elev, så
forudsætter det også politisk vilje til at investere i vores fælles folkeskole. Den vilje har
vi, og der skal i den grad handling og prioritering til efter år med snak.
Derfor ønsker vi at bygge fremtidens klimafolkeskole et sted i kommunen udenfor
Sønderborg by. En spritny skole, der er grøn, CO2-neutral og med godt indeklima og
svanemærke.
”Den seneste skole, der blev bygget i Sønderborg Kommune, er Humlehøjskolen. Den
stod færdig i 1973. Så det er næsten 40 år siden, der sidst blev bygget en skole, som
ikke var en genopbygning efter brand eller indeklimaproblemer. Det er ret
tænkevækkende og viser også den manglende prioritering af vores fælles folkeskoler.”
Der er selvfølgelig gjort noget ved skolerne gennem tiden, men de midler, der har været
sat af til renovering, har ikke kunnet stå mål med den nedslidning, tiden og brugen af
skolerne har medført. Derfor kan det heller ikke undre, at skolerne ser nedslidte og
utidssvarende ud rundt i kommunen.
”Der er sket meget, siden den sidste folkeskole blev bygget i Sønderborg i 1973. Hele
digitaliseringen, klimadagsordenen og udfordringerne med inklusion i skolerne. Derfor
ønsker vi, at vi bygger fremtidens klimafolkeskole i en by i kommunen udenfor
Sønderborg by. En spritny skole, der er grøn, og som kan være et samlende og
inkluderende omdrejningspunkt for lokalsamfundet, ligesom vores øvrige skoler er. En
CO2-neutral og svanemærket skole.”
Renoveringen af skolerne skal også være ’tro’ mod skolerne. Tag eksempelvis AhlmannSkolen set fra Kongevej. Den udstråler historie, stabilitet og autoritet. Andre skoler har
deres udtryk. Vi ønsker også, at Ahlmann-Skolen skal genetableres som en skole med
overbygning, så den har elever på alle klassetrin fra 0.-9. klasse.

”Kommunikation er mere end blot ord. Hvad skal en tilflytterfamilie ikke tænke, hvis
de sammenligner vores skoler med f.eks. Ørstedsskolen på Langeland, og hvad tænker
en lærer, når vedkommende få at vide, at han/hun skal levere den ypperligste
undervisning i Danmark og gerne verden, men så bliver præsenteret for en skole med
dårligt indeklima, manglende faglokaler, ødelagte legeredskaber mm.”

I den seneste byrådsperiode måtte der en ekstrabevilling til for at få repareret
toiletterne – det var vigtigt for vores børns trivsel og helt nødvendigt, men det fortæller
desværre også lidt om, hvor dårlig standarden er mange steder.
Så vi skal have lavet en langsigtet plan for renovering og modernisering af skolerne. En
plan, hvor vi når hele kommunen rundt. En plan, der omfatter og involverer alle
folkeskoler i kommunen. Og hvor alle skolebestyrelser og elevråd aktivt bliver inddraget
i processen, så det, der er vigtigt lokalt, også er det, der politisk kan indgå i
prioriteringen og flerårsplanen.
”Vi skal have skoler, der har en fremtoning, så man tænker, at her kunne jeg godt
tænke mig, at mine børn skulle gå.”
Det blå valgforbund vil i den kommende byrådsperiode arbejde for, at vi får:
·
·
·

En langsigtet renoverings- og moderniseringsplan for alle kommunens folkeskoler.
At der findes penge til at bygge en topmoderne klimafolkeskole i en af kommunens
mindre byer.
At Ahlmann-Skolen renoveres i sin ånd og bliver gjort til en 0.-9.-klassesskole igen.
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