
Udby, 22. juni 2016

Lundby Lokalråd og Bårse-Beldringe Lokalråd har i dag i fællesskab sendt denne mail til 
Vordingborg Kommune om de aktuelle udfordringer på Svend Gønge-skolen:

Under henvisning til drøftelserne om budgetforslag 2017-2020 i Vordingborg Kommunes Børne-, Unge 
og Fritidsudvalg, senest den 7. juni 2016, indgiver Lundby Lokalråd og Lokalrådet for Bårse-Beldringe 
hermed sit høringssvar angående budgetforslag på skoleområdet:

I indeværende uge er det blevet offentliggjort, at Nils Vilsbøl tiltræder stillingen som skoleleder på 
Svend-Gøngeskolen i Lundby. Begge lokalråd byder Nils Vilsbøl velkommen og ser frem til et godt 
samarbejde.

Vores lokalråd må samtidig give udtryk for bekymring over udviklingen på skoleområdet generelt og 
især med hensyn til Svend-Gøngeskolen i Lundby (og som underafdeling heraf Bårse Skole), hvor 
mange af områdets børn fortsat går i skole.

Der har været megen uro den seneste tid, bl.a. om den eventuelle sammenlægning med Præstø Skole, 
udarbejdelsen af en økonomisk handleplan med nedskæringer, hvor det er uklart om de vil ramme i 
Lundby, Bårse eller Præstø, og senest indsættelsen af ny skoleleder.

Lundby Lokalråd og Lokalrådet for Bårse-Beldringe finder det vigtigt, at der nu for alvor kommer ro om 
økonomien, så der kan komme stabilitet på Svend-Gøngeskolen, og vi vil opfordre 
kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune til at sætte magt bag ordene med hensyn til at skabe en 
positiv udvikling på skoleområdet i vores område. 

Den økonomiske handleplan, der er fremlagt fra Svend Gøngeskolen, synes vi ikke er tilfredsstillende. 
Planen indebærer færre undervisningstimer, og at der skæres seks fuldtidsstillinger væk. Det kan kun 
tolkes som en spareplan, og risikoen for elevflugt er stor. 

Vi kan derimod godt forstå, at der skal skæres i forbruget af vikartimer. Det er økonomisk uansvarligt, at 
der bliver brugt så mange penge på vikartimer - der burde i stedet bruges penge på at undersøge, 
hvorfor det er nødvendigt med så mange vikarer! Vi er bekendt med, at der er mange 
langtidssygemeldinger - hvorfor er der det? Skyldes det den generelle trivsel - eller mangel på samme - 
og den store mængde af ekstra arbejde, de forskellige lærer har? Burde man ikke få lavet en 
trivselsundersøgelse og så tage hånd om problemerne - det vil i længden spare på mange andre ting!
Vi er meget opmærksomme på betydningen af en velfungerende skole i Svend Gøngeskolens 
skoledistrikt med et forløb fra 0. til 9. klasse, idet alt andet vil mindske tilflytningen og øge fraflytningen. 
Vi ser det som en vigtig opgave at sikre større stabilitet omkring skolen – noget som alle kræfter bør 
samles om.

Lundby Lokalråd og Lokalrådet for Bårse-Beldringe opfordrer derfor i fællesskab til, at skoleområdet i 
vores del af kommunen tilgodeses i efterårets budgetforhandlinger. Vi må klart tilkendegive, at vi ikke 
ønsker at medvirke til et forløb, hvor skolerne i Lundby, Bårse og Præstø bliver spillet ud imod 
hinanden.

Det er nu, at kommunalbestyrelsen i Vordingborg for alvor har mulighed for at vise, at de ønsker en 
positiv udvikling i vores område.

Med venlig hilsen

Lundby Lokalråd v/formand Lars Karlsson 

Bårse-Beldringe Lokalråd v/formand Karina Fromberg


