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Leo og Bente står sammen i sagen  
Leo Christensen (LL) og Bente Borreskov
(EL) mener, der sker lovbrud på
specialskolen. De har derfor i et brev
bedt borgmesteren om at sikre, at skolen
drives i henhold til loven, ligesom de har
forsøgt at få sagen på dagsordenen til
byrådsmødet på torsdag. Men det har
de ikke kunnet komme igennem med.

Rikke Folm Berg
rfb@ftgruppen.dk

LOLLAND: Forældre til børn i
Specialskolen Lolland har
igennem snart otte måneder
forsøgt at gøre opmærksom
på, at kvaliteten af specialtil-
buddene i kommunen ikke er
i orden. Det er fremgået af hø-
ringssvar, talrige artikler med
forældre, der stod frem med
deres udfordringer, tanker og
oplevelser, en underskrift-
indsamling med krav om
handling og et vedholdende
fremmøde af forældre til by-
rådsmøde efter byrådsmøde.
Det har ført til, at politiker-

ne afsatte flere penge til sko-
lens budget i 2021, de løbske
udgifter til transport blev ud-
skilt fra budgettet i 2022, og
en evaluering af specialskole-
strategien sat i gang - men ik-
ke af specialskolen, hvilket
har fået kritik af blandt Lol-
land-Falsters Lærerforening.
Det har også fået Styrelsen for
Kvalitet og Undervisning til
at bede Ankestyrelsen vurde-
re, om der skal rejses en til-
synssag.
Nu har de to byrådsmed-

lemmer Leo Christensen fra
Lokallisten Lolland og Bente
Borreskov fra Enhedslisten så
kastet sig ind i kampen. Det
har de gjort, fordi de mener,
at der sker brud på reglerne
for specialundervisning på
Specialskolen Lolland.

Reagerede ikke som ønsket
Den kom første gang frem på
det seneste byrådsmøde un-
der punkt fem, da Leo Chris-
tensen og Bente Borreskov af-
viste at godkende den årlige
kvalitetsrapport for skoler og
dagtilbud, fordi de fandt gen-
nemgangen af Specialskolen
Lolland for mangelfuld. Her
fik Leo Christensen nævnt, at
der skete lovbrud på speci-
alskolen.
Et flertal godkendte det til

trods kvalitetsrapporten.
Efterfølgende sendte Leo

Christensen og Bente Borre-
skov et brev til borgmester
Holger Schou Rasmussen (S)
og kommunaldirektøren i
Lolland Kommune, hvor de
oplister og præciserer de 15
lovbrud, som de mener pågår
på Specialskolen Lolland.
I brevet henviser de desu-

den til bekendtgørelser med

FAKTA
DERFOR REAGERER 
LEO CHRISTENSEN OG 
BENTE BORRESKOV:

KILDE: KL'S VEJLEDNING TIL 
KOMMUNALPOLITIKERE

I punkt 7.4 i står:

Kommunalpolitikere har nor-
malt ikke pligt til at være ak-
tivt kontrollerende over for
kommunens forvaltning.
Rettighederne til sagsindsigt
og til at rejse spørgsmål er
til for at støtte arbejdet som
politiker i kommunalbesty-
relsen, ikke for at man skal
agere vagthund over for hele
forvaltningen. Dette er - ud-
over økonomiudvalgets -
borgmesterens ansvar som
øverste daglige leder af for-
valtningen.

Der er dog undtagelser.

Bliver man klar over, at kom-
munen handler ulovligt eller
forsømmer at gøre noget,
som kommunen har pligt til,
skal man som kommunalbe-
styrelsesmedlem reagere.
Reaktionspligten kan opstå
på baggrund af kritiske revi-
sionsberetninger, udtalelser
fra anke- og tilsynsmyndig-
heder eller fra Folketingets
Ombudsmand. Man kan rea-
gere på mistanken om det
ulovlige forhold ved at orien-
tere borgmesteren (eller ud-
valgsformanden eller den
ansvarlige direktør for det
forvaltningsområde, som sa-
gen falder ind under) om sa-
gen. Herefter er det vedkom-
mendes pligt at tage hånd
om sagen. Man har mulighed
for at bringe sagen op på et
kommunalbestyrelsesmøde.

mere, tilbyder yderligere do-
kumentation og udtrykker en
forventning om, at de inden
for de sædvanlige fem ar-
bejdsdage vil modtage en li-
ste over, hvilke tiltag borg-
mesteren agter at sætte i værk
for at lovliggøre forholdene
på specialskolen.
De dage er for længst gået,

og borgmesteren har ikke re-
ageret som ønsket af de to by-
rådsmedlemmer.
Borgmesteren har nemlig

videresendt henvendelsen til

formanden for børne- og
skoleudvalget, Thomas Øster-
gaard (S), som afviser, at de to
bringer nyt frem:
"Jeg kan ved selvsyn se, at

der ikke er noget nyt i det, I
skriver. De oplysninger, som I
frembringer, er jo et sam-
mendrag taget ud af et tidli-
gere høringssvar fra Speci-
alskolens bestyrelsen (august
2021), en underskriftindsam-
ling fra selvsamme efterår
godt krydret med lidt Face-
book-opslag".
Derefter bliver tonen skær-

pet.
"Der er dog en ting, som er

væsentlig anderledes denne
gang, og det er, at de udoku-
menterede beskyldninger om
begåede ulovligheder af per-
sonalet nu kommer fra to
kommunalbestyrelsesmed-

lemmer og ikke fra nogle, for-
ståeligt nok, berørte foræl-
dre".
Thomas Østergaard lader

herefter forstå, at han vil un-
dersøge, hvordan udvalget og
kommunen skal reagere på
beskyldningerne om lov-
brud.

Anklager ikke personalet
Det får Leo Christensen og
Bente Borreskov til at svare,
at: "Vi anklager ikke persona-
let for noget. Vi dokumente-
rer, at kommunens ledelse,
først og fremmest borgmeste-
ren, men dernæst også ud-
valgsformanden og det øvri-
ge byråd, ikke sikrer, at sko-
len lever op til sit ansvar".
De understreger desuden,

at formålet med deres hen-
vendelse er at få borgmeste-

ren til at leve op til sit ansvar.
Men lige meget hjælper

det, også selvom borgmeste-
ren nu selv sætter sig til ta-
sterne. Han skriver: "Jeg er
nødt til at skuffe jer. Jeg ser
nemlig jeres henvendelse på
samme måde som Thomas
Østergaard. Jeres sammen-
skriv af de påståede ulovlig-
heder er modtaget gennem
tidligere henvendelser, som
fagudvalget allerede arbejder
med, og jeg vurderer derfor,
at det ligger i trygge hænder i
forhold til det videre forløb".
Det svar stiller på ingen

måde de to byrådspolitikere
tilfredse.
- Altså han frasiger sig an-

svaret, siger Bente Borreskov.
Hun fastholder, at:
- Vi har pligt til at reagere,

og borgmesteren har pligt til

at reagere på vores henven-
delse.
Hvortil Leo Christensen til-

føjer, at det blandt andet er
det borgmesteren får sine
penge for.
Desuden mener begge

byrødder, at udvalgsforman-
den, Thomas Østergaard, er
inhabil, fordi hans ægtefælle
er mellemleder i Specialsko-
len Lolland. En kritik, som
også har været ytret af foræl-
dre på de sociale medier, og
som de har lagt sig op ad.
Bente Borreskov og Leo
Christensen mener derfor
slet, slet ikke, at det dur, når
borgmesteren sender deres
brev videre til Thomas Øster-
gaard, som Bente Borreskov
næsten konsekvent omtaler
som den inhabile formand
for børne- og skoleudvalget.
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 om specialskolen
Leo Christensen (LL) og Bente Borreskov (EL) vil have, at borgmester
Holger Schou Rasmussen (S) tager ansvaret på sig og undersøger de 15
lovbrud, som de mener sker på specialskolen. Foto: Anderes Knudsen

FAKTA
LEO CHRISTENSENS OG
BENTE BORRESKOVS LISTE OVER LOVBRUD:

KILDE: BREV TIL BORGMESTER HOLGER SCHOU RASMUSSEN (S) OG 
KOMMUNALDIREKTØR THOMAS KNUDSEN FRA BYRÅDSMEDLEMMERNE LEO 
CHRISTENSEN (LL) OG BENTE BORRESKOV (EL)

1. PPR skal sørge for den socialpædagogiske støtte, hvis denne
del ikke kan varetages af skolen. Der skal laves en PPV, før et
barn kan visiteres til et specialtilbud eller støtte mere end ni ti-
mer om ugen. Dette sker ikke altid, ligesom PPV’er ikke bliver op-
dateret. (Bekendtgørelse 693 den 20.6.2014 §2)

2. Børnene undervises ikke i de fag, de skal ifølge loven.

3. Manglende timer (reduceret skema) uden forældregodkendel-
se. Der er vedtaget regler for antal timer i folkeskolen for de for-
skellige klassetrin, som ikke overholdes.

4. Manglende korrekt fraværsregistrering giver ikke et reelt fra-
værsbillede. Loven siger, det skal ske hver dag og senest inden
en uge. Det er ikke sket. Registreringerne retter sig ikke efter be-
kendtgørelsens regler.

5. Der gennemføres ikke hjemmeundervisning, hvis fraværet er
over 15 skoledage.

6. Ved vægring tages der ikke hånd om eleven.

7. Elevplaner skal ligge digitalt. Dette sker ikke, og der er en me-
get lemfældig holdning til brugen af dem.

8. Uddannelsesparathedsundersøgelse bliver ikke fortaget, selv
om loven siger, det skal ske i 8. klasse og følges op i 9. og 10.
klasse.

9. Folkeskolens afgangsprøve. Elever er blevet nægtet indstilling
til afgangsprøve. Specialskolen har ikke 10. klasses afgangsek-
samen, selvom det står i styrelsesvedtægterne.

10. Administrationen har ændret i ydelseskataloget, uden at be-
styrelse har været involveret. For eksempel om fysioterapi og om
at gå fra at have ”et stressfrit niveau” til at ”tilstræbe et stress-
reduceret niveau”.

11. Fravigelser fra det, der står i styrelsesvedtægterne, uden po-
litisk behandling. For eksempel er Autismedelen flyttet fra Mari-
bo til Horslunde, regler for valghandlinger overholdes ikke, og
der mangler elevrepræsentanter i bestyrelsen.

12. Specialskolen er ikke undersøgt i kvalitetsrapporten for sko-
le- og dagtilbud 2020-2021 på lige fod med almenskolen. Der
mangler for eksempel trivselsevalueringer og faglige evaluerin-
ger.

13. Sletning/fjernelse af opslag og informationer på Aula. For-
valtningsloven gælder også i folkeskolen.

14. Magtanvendelse registreres ikke og håndteres ikke korrekt.

15. Træning, der udføres af lærere, bliver ikke journalført på
samme måde, som når en fysioterapeut eller ergoterapeut gør
det. Det er lederens ansvar, at de lærere/pædagoger, der udfører
træning/behandlinger, er vejledt i journalføring og gennemfører
dem i forhold til gældende regler i Journalføringsbekendtgørel-
sen.

Inhabil eller ej finder de to
endda alene tvivlen om habi-
litet problematisk.
- Især når han og udvalget

ikke har løst opgaven, som vi
mener burde være løst for
længst, siger Bente Borreskov.
De vil dog ikke sige, hvad

de mener, det skal have af
konsekvenser, at de finder
udvalgsformanden inhabil i
sagen om specialskolen.
- Jeg synes, at det er ham

selv, der skulle komme med
løsningen, siger Leo Christen-
sen.

En sag for byrådet
Leo Christensen og Bente
Borreskov har nu bedt om at
få sagen på byrådsmødet på
torsdag, 28. april, så de kan
forsøge at få byrådet til at på-
lægge borgmesteren "straks

at sikre sig, at Specialskolen
Lolland drives jævnfør lovgiv-
ningen på området".
Det er de dog ikke umid-

delbart lykkes med. For i et
svar fra chefjuristen i Lolland
Kommune, Peter Leth Skude,
lyder det: "Jeg har til brug for
udarbejdelsen af dagsordens-
punktet brug for at vide, hvil-
ken myndighed der har fast-
slået, at der skulle være tale
om ulovligheder?"
Det har ingen myndighed

endnu, da Ankestyrelsen fo-
reløbig kun er blevet opfor-
dret til at vurdere, om der
skal rejses en tilsynssag. Så
chefjuristen har en pointe.
Men dermed ikke sagt, at det,
de fremfører, ikke kan have
sin rigtighed.
- Vi vil jo også bare have, at

borgmesteren i hvert fald un-

dersøger det, siger Bente Bor-
reskov.
Selv føler de sig overbeviste

om lovbruddenes rigtighed
ud fra de samtaler, de har haft
med de berørte, og den doku-
mentation, de har set.
- Vi har gennemgået og ud-

valgt de 15 lovbrud ud af
mange flere mulige med stor
grundighed, fastslår Leo
Christensen og tilføjer:
- Men vi behøver ikke lege

politimand og bevise noget.
Det er nok, at vi mener, noget
er ulovligt.
Leo Christensen og Bente

Borreskov står desuden på
deres ret til, at de som byråds-
medlemmer kan sætte sager
på dagsordenen i byrådet. Så
det har de skrevet, hvilket har
fået kommunaldirektør Tho-
mas Knudsen til at svare, at

det først skal indhentes "sup-
plerede information vedrø-
rende sagens substans", og at
"sagen forventes dagsordens-
sat på næstkommende by-
rådsmøde". Altså ikke kom-
mende.
Mandag valgte Leo Chris-

tensen og Bente Borreskov så
at sende en mail ud til samt-
lige byrådsmedlemmer, hvori
de fremsætter deres ærinde
og fastslår, at:
"Ifølge initiativretten og

byrådets forretningsorden

kan vores punkt til dagsorde-
nen ikke afvises, idet det er
indsendt rettidigt. Vi fasthol-
der, at vores forslag skal på
som en tillægsdagsorden".
- Det her er styrelseslov, og

det er noget af det mest
grundlæggende i demokrati-
et, siger Leo Christensen.
De kræver desuden, at en

rapport over, hvordan det går
med at lovliggøre driften, skal
fremlægges første gang på by-
rådsmødet i juni.

Sukker i 150 år
NAKSKOV: Sukkermuseet i
Nakskov har holdt general-
forsamling og er trods coro-
na-pandemien kommet ud
af perioden med et stabilt
regnskab og en trofast med-
lemsskare på 277.
Museet kan bruge flere gu-

ider, og et eksakt kendskab
til sukkerroedyrkning eller
produktion er ikke krævet.
Interesse for at tale med de
besøgende er det vigtigste,
blev det fremhævet på gene-
ralforsamlingen, hvor der
også blev orienteret om, at
en renovering af indgangen
står for tur.
Formanden, Boye Clau-

sen, der blev genvalgt til be-
styrelsen, kunne også give
ordet til formanden for Dan-
ske Sukkerroedyrkere, Troels
Frandsen. Han gennemgik
kort sukkerproduktion fra
De danske Sukkefabrikkers
start for 150 år siden til i
dag, hvor der er to fabrikker
tilbage, den i Nakskov og
den i Nykøbing - og som i
dag er ejet af den tyske kon-
cern Nordzucker, der har fa-
brikker i det nordlige Euro-
pa og Australien.
Han fortalte derefter om

arbejdet i foreningen Dan-
ske Sukkerroedyrkere natio-
nalt og internationalt.

Forårsmarked
BIRKET: Fredag, lørdag og
søndag holder Foreningen
Kulturhus Birket kræmmer-
og loppemarked ved kultur-
huset i Birket og byder på
sang, musik, bankospil, spin-
ning og børneunderhold-
ning. Fredag foregår løjerne
i tidsrummet klokken 12-20,
lørdag klokken 10-20 og
søndag klokken 10-15.
Fredag kan man blandt

andet også opleve sopranen
Isabel Piganiol klokken 18
og spise tapas under koncer-
ten, hvis man tilmelder sig
på 40 14 81 96.

Prøv at spille tennis
NAKSKOV: Lørdag klokken 10
er der standerhejsning i
Nakskov Tennisklub, og
samme dag i tidsrummet
klokken 10-13 deltager
klubben i den landsdækken-
de Tennissportens Dag.
Det betyder, at begyndere,

letøvede og øvede kan kom-
me på banerne på Bregnevej
53 i Nakskov og prøve spil-
let.
- Tennis handler om me-

get mere end hårde server
og tonsvis af træningstimer.
Tennis betyder hyggekaffe,
sjov, venner, mærkbar mo-
tion og livslang kærlighed til
en kernesund hobby. Vi står
klar med masser af sjove
tennisspil, let instruktion og
akkurat den info, de frem-
mødte behøver, siger Bente
Christiansen fra klubben.
Det er gratis at deltage, og

der er ketsjere klar.


