Høringssvar vedrørende budgetanalyse for sammenlægning af
udskoling og klub for Ejby og Borup skole.

Vi som forældre i 1.b på Ejby skole finder det stærkt bekymrende for Ejby skole, vores børn og for
Ejby som landsby med det forslag med at flytte udskoling og klub til Borup.
Vi mener det vil få en række konsekvenser for vores børn, skole og by som ikke er
hensigtsmæssige eller ønskværdige.

Den noget længere og mere besværlige transporttid giver familier med udskolingsbørn følgende
omkostninger/ udfordringer
-

Eleverne er tvunget til at benytte bus grundet afstanden på ca. 9 km. og skolevejen er for
farlig til at eleverne kan transportere sig selv grundet den farlige vej.
Familier kan i perioder opleve, at deres børn går på to forskellige skoler.
Omkostninger for elevens tid, minimum 30 minutter ekstra rejsetid plus den tid til/ved
busstoppested. >Tid der skal fratrækkes lektier og fritidsaktiviteter.
Tid til klub i Borup eftermiddag/aften som igen vil tage tid.
Familier i Ejby uden andre transportmuligheder end det offentlige vil opleve forøget
rejsetid med hensyn til møder mv. fra Ejby til Borup og tilbage igen.
Elever med fritidsaktiviteter vil opleve en væsentlig forringelse af tid grundet øget
transporttid.

Konsekvenser for Ejby skole
-

-

Skolen vil kunne få svært ved at få kvalificeret arbejdskraft og dermed vil alle børn i Ejby
blive ramt af en sammenlægning.
De tilbageværende elever (0 – 6 klasse) vil mangle nogle fra de ældre klasser at spejle sig i.
På Ejby skole en man god til at involvere elever på tværs af klassetrin. Noget som mange
fra de små klassetrin er meget begejstrede for. Sidste skoledag som en ”festdag” for hele
skolen med udkastning at karameller forsvinder også.
Vores skolepatrulje som er med til at sikre en mere sikker skolevej for de mindste elever
forsvinder.

Ejby som lokalsamfund
-

Skolen som lokalt samlingspunkt vil ændres til negativ karakter, hvis en større del af byens
lokalsamfund går i skole i en anden by.
Bliver sværere at tiltrække nye/bibeholde nuværende familier. Der er udbygget meget i
Ejby de seneste år
Fritidsaktiviteter for de unge vil måske flytte til andre byer.
De unge mennesker vil ingen tilknytning have til Ejby skole og vil derfor måske samles
rundt omkring i byen eller på skolens område om aftenen. Da de ikke går på skolen kan
deres ansvarsfølelse over for skolens bygninger mm. være meget lille og risikoen for skader
og hærværk vokser.

Hilsen bekymrede forældre i 1.b på Ejby skole

