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From:
Sent:
To:
Subject:

3 - Børne- og Uddannelsesforvaltningen
31-05-2019 11:36:59
andreaslintruplarsen@gmail.com
VS: høringssvar vedrørende sammenlægning af udskolinger

Kære Andreas Lintrup Larsen
Børne- og Uddannelsesforvaltningen har modtaget dit høringssvar. Høringssvaret vil indgå i de
kommende udvalgsbehandlinger af budgetanalyser m.m.
Venlig hilsen
Janne Kleffel
Chefkonsulent
BUF-Sekretariat
Børne- og Uddannelsesforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
56 67 22 21
Mobil 24 79 12 71
janne.kleffel@koege.dk
www.koege.dk

Fra: cry <andreaslintruplarsen@gmail.com>
Sendt: 31. maj 2019 10:44
Til: 3 - Børne- og Uddannelsesforvaltningen <buf@koege.dk>
Emne: høringssvar vedrørende sammenlægning af udskolinger
Høringssvar vedrørende sammenlægning af udskolingerne i Vemmedrup og Skovbo.
Jeg synes at det er en rigtig dårlig ide at lægge udskolingerne sammen, fordi det påvirker børnene rigtig meget. Jeg
kan huske da Lellinge skole og Vemmedrup skole blev lagt sammen, det var ikke særlig rart. Jeg fik et par nye venner
og jeg kom sammen med en af mine gode venner, men min bedste ven kom i den anden klasse sammen med en han
ikke var så gode venner med, så han havde ikke nogen gode venner i den klasse og det svækkede vores venskab en
hel del. Vi snakkede stort set ikke sammen mere, så det var bare mig og min anden ven. Jeg er dog begyndt at blive
gode venner med ham igen.
Sammenlægningen vil især påvirke os fra Lellinge skole, fordi vi har haft en mærkelig skolegang.
Først blev Lellinge- og Vemmedrup-skole lagt sammen og vi blev splittet fra vores venner, så var der skimmelsvamp
på Vemmedrupskolen, så nu bor vi i pavilloner og hvis vi så skal flytte skole igen.
Hvis udskolingerne bliver slået sammen, kan det være at mine venner og jeg bliver delt ud i tre klasser, så vil vi ikke
have nogle venner i den klasse, for jeg ved at vi alle tre er generte.
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Indtil videre har os fra 7. klasse, der har gået på Lellinge skole haft 8 forskellige dansk lærer og en af dem var en vikar
vi havde i alt for lang tid, så et skift hvor vi skal have nye lærer igen vil være forfærdeligt, især for mig.
Der er også noget andet der undrer mig. Når jeg køre forbi Køge stadion, kan man se at der bliver bygget et nyt
stadion, men samtidig er der skimmelsvamp på vores skole. Jeg forstår ikke at i har prioriteret et stadion med varme i
fodboldbanen i stedet for at bruge pengene på noget mere fornuftigt, som at restaurere Vemmedrupskolen.

Hilsen Andreas Lintrup Larsen 7.b Vemmedrupskolen
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