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Flygtninge skal flyttes
Vil flytte modtagefunkti-
on for flygtningebørn.

GULDBORGSUND Børn, fami-
lie og uddannelsesudvalget 
i Guldborgsund Kommune 
foreslår at flytte den så-
kaldte modtagefunktion for 
flygtningebørn fra Stubbe-
købing og Sakskøbing til 
Nykøbing.

Hidtil har der været mod-
tagefunktioner på hen-
holdsvis Sakskøbing Skole, 
Stubbekøbing Skole og So-
phieskolen i Nykøbing. 
Langt de fleste flygtninge-
familier bor imidlertid i Ny-

købing, så for at imøde-
komme 
flygtningefamiliernes bo-
ligsituation, og den aktuelle 
ledige boligmasse, som 
kommunen råder over, 
foreslår udvalget, at modta-
gefunktionen fra det kom-
mende skoleår alene skal 
ligge i Nykøbing.

Udvalget foreslår des-
uden, at modtagefunktio-
nen placeres på Sophiesko-
len og Nordbyskolen, og at 
funktionen for 0. til 5. klas-
se placeres på Nordbysko-
len, mens de nuværende 
modtageklasser på Sophie-

skolen fortsætter uændret.
- Der kommer i dag langt 

færre flygtningefamilier, 
end der gjorde tidligere. Og 
de, der ikke boligplaceres i 
Nykøbing fra deres an-
komst, flytter ret hurtigt til 
Nykøbing. Derfor giver det 
god mening, at børnenes 
introduktion til det danske 
skolesystem og deres sko-
legang også foregår i Ny-
købing, siger Simon Han-
sen (S), formand for børn, 
familie og uddannelsesud-
valget.

Forslaget sendes i høring 
hos relevante parter. msp

Ifølge forslaget skal modtagefunktionen for flygtningebørnene fremover ligge på Sophieskolen og 
på Nordbyskolen. Foto: Arkiv

- Det kommer til at få det faglige niveau til at falde drastisk, siger Christian Prien 

NYKØBING - Det er et 
udtryk for politisk 

modenhed, at sammenlæg-
ning nu kan blive en reali-
tet. Jeg tror, det vil være 
den bedste løsning for for-
ældre og elever, siger Si-
mon Hansen (S), der er ud-
valgsformand i 
Guldborgsund Kommunes 
børn, familie og uddannel-
sesudvalg.

Udvalget besluttede efter 
flere års optræk at anbefale 
en sammenlægning af Lin-
deskovskolens og Østre 
Skoles skoledistrikter til ét 
fælles skoledistrikt. En be-
slutning, udvalget hidtil har 
afvist at træffe.

Ifølge udvalget er beslut-
ningen nu truffet, fordi et 
stigende antal børnefamili-
er bosætter sig på Østerbro 
i Nykøbing. Det giver et sti-
gende elevtal i området. 
Samtidig har der i en år-
række været en ret massiv 
søgning til Østre Skole fra 
familier, der er bosiddende 
i Lindeskovskolens distrikt. 
Hidtil har man forsøgt at 
løse udfordringerne gen-
nem dispensationer.

- Østerbro er blevet et po-
pulært område for børnefa-
milier, og det er dejligt. Det 
giver naturligt nok en stør-
re efterspørgsel på skoler, 
daginstitutioner og kultur-
tilbud til børn og unge, og 
som det er nu, har vi ikke 
den fysiske kapacitet på 
Østre Skole til at rumme al-
le de børn, der ønsker sko-
len. Derfor ser vi en rigtig 
god mulighed i at skabe ét 
stort skoledistrikt, hvor vi 
kan udnytte de fysiske 
rammer bedre, og hvor vi 

samtidig kan arbejde med 
et kulturelt og dannelses-
mæssigt udviklingsspor for 
hele området, siger Simon 
Hansen.

Sendes i høring
I den kommende tid bliver 
forslaget til sammenlæg-
ningen sendt i høring. I hø-
ringsmaterialet lægges der 
op til, at eleverne skal for-
deles på de to eksisterende 
skoler. Der lægges op til, at 
de små klasser skal være i 
den ene af skolerne, mens 
de store klasser er i den an-
den skole.

I forslaget bliver de to 
skoledistrikter tilsammen 
en anelse mindre end i dag, 
og Møllebakkeskolens di-
striktsområde udvides til-
svarende, så kommende 

elever fra blandt andet 
landsbyerne Søndre Kirke-
by og Sønder Alslev skal gå 
på Møllebakkeskolen.

Lindeskovskolen har de 

senere år oplevet en regu-
lær elevflugt. Forældre i 
skoledistriktet har søgt om 
at få deres børn i Østre 
Skole i stedet for Linde-

skovskolen, hvor 80 pro-
cent af eleverne er tospro-
gede.

Overvejer privatskole
Simon Hansen frygter ikke, 
at en sammenlægning vil få 
flere forældre til at fravæl-
ge skoledistriktet.

- Ved en sammenlægning 
bliver andelen af tosproge-
de tilsvarende lavere. Det 
er klart, at der vil være fle-
re tosprogede end i de an-
dre af kommunens skoledi-
strikter. Men jeg tror, 
måske lidt naivt, at foræl-

drene vil være med til at 
påtage sig opgaven med at 
integrere.

For Christian Prien kom-
mer nyheden om skolesam-
menlægningen som et slag 
i ansigtet. Han er far til et 
barn i 1. klasse på Østre 
Skole og et barn, der skal 
begynde i nulte klasse. Han 
betegner sammenlægnin-
gen som en katastrofe.

- Det kommer til at få det 
faglige niveau til at falde 
drastisk. Det faglige niveau 
på Lindeskovskolen ligger 
langt under Østre Skole. De 
faglige udfordringer bliver 
taget med ved en sammen-
lægning. Det samme med 
de massive trivselsproble-
mer, der findes på Linde-
skovskolen, siger Christian 
Prien, der overvejer at flyt-
te sine børn i privatskole, 
hvis sammenlægningen af 
skoledistrikterne bliver en 
realitet.

Han kritiserer også et op-
læg om, at de mindste klas-
ser op til og med 4. klasser-
ne skal placeres på 
Lindeskovskolen.

- Det virker uigennem-
tænkt. Der er ingen cykel-
stier ud til Lindeskovsko-
len. Det vil være vanvittigt 
at sende små børn ud på de 
farlige vejstrækninger til 
Lindeskovskolen. Det er 
livsfarligt, siger han.
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Udvalg foreslår at sammenlægge Lindeskovskolen og Østre Skole

Vil lægge to byskoler sammen

Skoledistriktets grænse
skal ligge vest eller øst
for Sønder Vedby. 
GrAFik

Politikerne ønsker, at Østre 
Skole lægges sammen med 
Lindeskovskolen.  
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