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Til Skoleudvalget i Køge Kommune
Vi skriver til Jer fordi vi ikke vil sammenlægges med Borup Skole.
Sammenlægning
Flere elever i klasserne vil give mere støj. Det kan give dårligt indeklima med risiko for
sygdom.

Flere elever i klasserne vil medføre mindre hjælp til den enkelte elev. Hvilken konsekvens vil
det få for børn med særlige behov. og hvordan kan dygtige elever få udfordringer nok?
Det kan blive svært at holde orden på sine ting, når man skal være mange elever på en lille
plads.
Pladsen er for trang, hvis lokalerne ikke er bygget til så mange elever. Elever med angst vil få
det meget værre. Har man tænkt økonomi til større klasser/fællesarealer?
Hvad med faglokaler. Har Borup Skole nok, eller skal der bygges, skal man transporteres for
at bruge Ejbys faglokaler. Har man tænkt økonomi her?
Der skal flere computere og materialer.
Familier får børn på flere skoler.
Det er et svært tidspunkt at flytte på. En kommende 8. klasse skal så flytte for at gøre 9.
klasse færdig.
Elever, der har svært ved at fremlægge, får det sværere i en ny klasse. Det er svært for stille
elever at komme ind i nye sammenhænge.
Flere får svært ved at finde nye venner.
Transport - længere transporttid giver mindre fritid til eleverne. Man skal tidligere op pm
morgenen, morgnerne kan stresse forældre med efterfølgende sygdage fra arbejdet og måske
senere arbejdsløshed. Der lægges pres på forældrene med transporten.
Der er kun 1 bus, har man tænkt sig at give penge til flere. Hvem betaler transporten?
Det er meget farlig skolevej, har man tænkt på økonomi til cykelsti?
Hvad vil man bruge lokalerne på Ejby til? Der er lige brugt penge for at give mere plads, da
Lilleskolen blev lukket.
Vi risikerer, at elever flytter væk, måske flytter hele familier væk.
Indskoling og mellemtrin kommer ikke til at opleve 9. klassernes sidste skoledag.
Misser man en bus kan det være svært at nå fritidsarbejde. Misser man en bus om morgenen,
bliver det nemt at pjække.
Hvad gør vi, hvis vi bliver syge og mor og far er på arbejde? Vi plejer at kunne gå eller cykle
hjem selv.
Har man tænkt økonomi til transport?
Udsigten til en ny skole med nye venskaber kan skabe mere skolevægring. For den enkelte
elev kan det give øget stress, depression og dårlig trivsel.
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Lærerne har nok at gøre i forvejen. Hvordan kan de klare flere elever i klasserne. Hvordan kan
vores opgaver blive rettet, når vi er flere. Naturfagseksamen - der bliver mange grupper for
lærerne. Hvordan holder 1 lærer styr på så mange elever i en klasse? Hvad kommer det til at
betyde for vores lærere, bliver de fyret?
Lejrskoler
En elev fortæller, hvad en lejrskole betød for deres årgang. De lærte hinanden meget bedre at
kende, både i klassen og på årgangen. Det har været en god ting, når man har en alder, hvor
man søger hinandens hjælp mere end før.
Lejrskoler er læring på en anden og sjovere måde. Det giver noget både fagligt og socialt.
Lejrskole er det man husker tilbage på.
Det, der skrives underskrives: På vegne af elevrådet og så navne på de 4 elever, der har
skrevet det. UJ bil gerne sende det til Mette.
Der blev snakket om at skrive noget, som kan være bilag til skolebestyrelsens svar.
Der blev snakket om at lave film - vi skal være obs. på, hvor det lægges, og hvad man må
offentliggøre af billeder.
Der blev snakket om at lave et læserbrev til Dagbladet.
Hvis der kommer en journalist og vil interviewe elever, skal der gives tilladelse fra forældrene.
Klubben
De vil måske bevare klubben, fordi der er for langt, men det er også langt at skulle køre for at
komme i skole.

Venlig hilsen
Ejby Skoles elevråd

