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LOLLAND Hvis politi-
kerne for et øjeblik 

skulle have glemt, at foræl-
dre til børn i Specialskolen 
Lolland er utilfredse med 
deres børns tilbud, blev de 
i forgårs igen mindet om 
det.

Tre forældre til børn i 
specialskolens afdelinger i 
henholdsvis Horslunde og 
Maribo, Mikkel Schouw, 
Rikke Østfeldt-Witt og Ka-
ren Esmark Larsen, mødte 
nemlig torsdag op til by-
rådsmødet i Maribo Haller-
ne.

- For at minde om, at vi 
stadigvæk er her, og at vi 
har en forventning om, at 
der skal ske noget mere 
end det, der er sket, siger 
Rikke Østfeldt-Witt.

Men de er ingenlunde 
glemt.

Så sent som på det sene-
ste møde, start december, i 
børne- og skoleudvalget 
havde udvalgsformand 
Thomas Østergaard (S) sør-
get for, at specialskolen var 
på dagsordenen, og det vil 
den også være fremadret-
tet, oplyser han.

Lidt i det uvisse
På mødet blev situationen 
på specialskolen drøftet en 
sidste gang i det nuværen-
de udvalg, hvor kun for-
manden og næstformanden 
bliver siddende på deres 
pladser. Resten af udvalget 
bliver skiftet ud efter nytår, 
som følge af kommunal-
valg og konstituering.

- Vi fik en mundtlig orien-
tering om, hvor vi er henne, 
og overordnet set er vi lidt 
det samme sted, fortæller 
udvalgsformanden, men 
uden at komme det nærme-
re.

Folketidende har derfor 
udbedt sig samme mundtli-
ge orientering fra sektor-
chefen for Skole og Dagtil-
bud, Espen Fossar 
Andersen, men fået afslag 
med den begrundelse, at 
der ikke foreligger nogen 
skriftlige bilag.

Situationen for tiden på 
specialskolen står derfor 
lidt hen i det uvisse.

Men administrativ og po-
litisk bevågenhed har den. 
Det står fast. Og nogle mel-
dinger, på baggrund af mø-
det, vil udvalgsformanden 
da også gerne komme med:

- Vi vil gerne, som udvalg, 
anerkende, at noget af den 
kritik, der har været, har 

været berettiget, siger ud-
valgsformanden på bag-
grund af det seneste møde.

- Men vi synes også, at vi 
i udvalget har reageret så 
hurtigt, som vi kunne på 
den kritik, der har været af 
specialskolen. Vi mener, vi 
har udvist rettidig omhu, 
understreger han.

For så snart udvalget fik 
de kritiske høringssvar fra 
MED-udvalg og skolebesty-
relse i hænderne, som pe-
gede på forringelser af til-
buddet, sørgede udvalget 
for at overføre samlet set 
4,8 millioner kroner for at 
lukke hullet i budgettet for 
2021, påpeger han. 3,2 mil-
lioner kroner for at skabe 
balance i budgettet for 
2021, så der kan fokuseres 
på at skabe kvalitet i tilbud-
det, og 2,5 millioner kroner 
til at dække de stigende ud-
gifter til kørsel.

- Derudover overfører vi 
hvert år fra 2022 og frem 
2,5 millioner kroner til at 
imødekomme ekstraudgif-
ter på kørselsområdet, op-
lyser han.

- Vi sikrer altså, at kørslen 

ikke igen kan bidrage til at 
tynge budgettet og ligge til 
grund for, at man tænker, 
nu skal vi spare på den pæ-
dagogiske indsats eller 
undlade at indkøbe nye un-
dervisningsmaterialer.

Sidder ikke på hænderne
Derudover er en evaluering 
af specialundervisnings-
strategien sat i gang, beto-
ner udvalgsformanden.

- Men dermed ikke sagt, 
at nu sætter vi os på vores 
hænder, og så venter vi på 
evalueringen. Det gør vi jo 

ikke, oplyser han.
Han nævner, at admini-

strationen er i gang med at 
genbesætte ubesatte stillin-
ger og gennemføre en plan-
lagt undersøgelse blandt 
medarbejderne, og at ud-
valget er i en fortløbende 
dialog med både skolebe-
styrelsen for specialskolen, 
BUPL Sydøst og Lol-
land-Falsters Lærerfor-
ening.

- Vi har desuden sagt til 
administrationen, at hvis 
der er problemer i morgen, 
skal vi tage os af dem i 

morgen, og ikke når en 
evaluering er på plads. De 
udfordringer, der måtte 
komme her og nu, kan ikke 
udskydes, siger han og 
nævner, at det for eksempel 
kunne være, hvis der plud-
selig kom mange nye børn 
til skolen på grund af til-
flytning.

Om underskriftindsam-
lingen blandt 104 utilfredse 
forældre med børn på spe-
cialskolen siger han:

- Vi har taget den til os, og 
den skal selvfølgelig indgå 
i det fremadrettede arbej-
de. 

Forude venter møder med 
skolebestyrelsen, BUPL 
Sydøst og Lolland-Falsters 
Lærerforening, oplyser 
han.

- Vi skal finde ud, hvad 
det er, der fortsat giver de 
store problemer, efter vi 

har tilført ekstra ressourcer 
i 2021, og 2,5 millioner kro-
ner yderligere hvert år fra 
2022. Vi skal drøfte, hvilke 
kritikpunkter vi skal have 
kigget nærmere ind i. Hvad 
der ikke kan vente på en 
evaluering. Hvad vi kan gø-
re.

- Det bliver dialog, der 
skal løse det her, siger ud-
valgsformanden.

Skolebestyrelsen og Lol-
land-Falsters Lærerfor-
ening har efterspurgt en 
evaluering af specialskolen 
og ikke kun af specialsko-
lestrategien, så det kan i 
hvert fald ventes at komme 
til at indgå i dialogen.

Rikke Østfeldt-Witt nøjes 
med at konstatere, at indtil 
videre har hun ikke mær-
ket noget til de tilførte pen-
ge til specialskolen:

- I sidste uge var vores 
dreng næsten ikke i skole, 
fordi der ikke var vikar-
dækning på centerafdelin-
gen. Vi venter stadig på, at 
det bliver bedre.

RIKKE FOLM BERG 
rfb@ftgruppen.dk

- Vi synes, at vi i udvalget har reageret så hurtigt, som vi kunne på den kritik, der har været af specialskolen.  
Vi mener, vi har udvist rettidig omhu, understreger udvalgsformanden 

Tre forældre med børn i Specialskolen Lolland, Mikkel Schouw, Rikke Østfeldt-Witt og Karen Esmark Larsen, mødte torsdag op til byrådsmødet i Maribo Hallerne.  
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Udvalgsformand Thomas 
Østergaard (S) har fuld  
bevågenhed på Specialskolen 
Lolland.  
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Tre forældre mødte op til byrådsmødet for at minde om deres krav om forbedringer i specialskolen
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