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Af Finn Andersen, borgmesterkandidat for Konservative i Ringsted
RINGSTED: Det er et klart nej fra Konservative til områdeledelse.
Det er der intet nyt i.
Den Konservative bestyrelse har vendt forslaget, og her er der en klar udmelding om
et nej til områdeledelse.
Vi ønsker en ledelse med ansvar tæt på personalet.
Processen omkring forslaget -at det kommer fra det udarbejdede " sparekatalog", gør
det heller ikke bedre. Vi har på intet tidspunkt troet på, at de sparede midler forbliver
på området -og det fremgår heller ikke af den dagsorden, der er fremlagt.
Områdeledelse er heller ikke noget nyt. Allerede da man for fem til seks år siden
arbejdede med ny skolestruktur, der i øvrigt medførte lukning af 3 landsbyskoler, var
forslaget fremme. Det var godt nok i en lidt anden indpakning, men essensen var den
samme. Modellen blev forkastet, og tre skoler lukkede.
Nu prøver man så igen.
Konservative ønsker, at der nu bliver ro på området for børnepasning og
undervisning.
Det har Ringsted Kommune ikke været gode til -jeg tænker blot på " Pampædia" og "
Ideerne Gror" - dyre skibe at sende til havs, enten kuldsejlede de, eller også fandt de
aldrig tilbage til deres kajplads! Inden for de sidste år har vi været gennem lukning af
flere skoler og daginstitutioner, en ny skolereform, der ikke er færdigimplementeret,
tilstedeværelsestid for lærere, lærerlockouten 2013, tidligere SFOstart -nu trænger vi
til lidt ro på dette område.
Det får vi ikke ved at indføre områdeledelse, hvor forældrene beslutningsmæssigt
kommer endnu længere væk fra deres børns skole eller pasningstilbud.
Det er også svært at finde et høringssvar, der er positivt overfor områdeledelse.
Det bør vi også lytte til, ellers opnår vi bare, at endnu flere børn starter i private
tilbud, og det var vel ikke det, vi ønskede.
Så fra konservativ side er det tommelfingeren nedad, og så kan vi kun ærgre os over,
at der er brugt så mange ressourcer og megen tid på noget, vi (Konservative) tidligt
havde erkendt var en dødssejler.

