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Lolland Kommune ansætter ny direktør
Lolland Kommunes nye direktør 
hedder Lars Povlsen Jensen. Han tiltræder 
stillingen per 1. maj og kommer fra et job 
som centerchef i beskæftigelses- og 
socialforvaltningen i Odense Kommune.

Rikke Folm Berg
rfb@ftgruppen.dk

hed for at give mit bidrag i
opgaven med at udmønte
kommunens mange stærke
visioner og ambitioner, udta-
ler han.
Lars Povlsen Jensen er ud-

dannet cand.pæd. i didaktik
og pædagogik og har desuden
en militæruddannelse fra
Søværnet samt en uddannel-
se som civil pilot.
Lars Povlsen Jensen er 51

år, bosat i Næstved, gift og far
til to voksne børn.

mende år, udtaler han i en
pressemeddelelse fra Lolland
Kommune.
Lars Povlsen Jensen vil som

ny direktør få ansvaret for
sektorerne Skole- og Dagtil-
bud, Børn, Unge og Familie
samt Kultur, Fritid og Borger-
service.

Glæder sig
Lars Povlsen Jensen ser frem
til samarbejdet.
- Jeg glæder mig til at lære

området og kommunens or-
ganisation at kende. Lolland
Kommune er midt i en riven-
de udvikling, og jeg er både
glad for og stolt af at få mulig-

lid erfaring og en bred vifte af
kompetencer - ikke mindst
når det handler om strategisk
ledelse, god kommunikation
og om at sikre et tæt samar-
bejde på tværs af vores orga-
nisation. Jeg er ikke i tvivl om,
at Lars er den rette til at løfte
de mange, spændende opga-
ver, der venter os i de kom-

LOLLAND: Kommunaldirektør
Thomas Knudsen glæder sig
til at byde Lars Povlsen Jensen
velkommen.
- Lars kommer med en so-

Den ny direktør Lars Povlsen 
Jensen. Privatfoto

Styrelser går
ind i sagen om 
specialskolen
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har bedt 
Ankestyrelsen vurdere, om der skal rejses en tilsynssag. 
Det sker efter en henvendelse på vegne af flere forældre, 
et skolebestyrelsesmedlem og foreningen Skole og Forældre.

Rikke Folm Berg
rfb@ftgruppen.dk

Karen Esmark Larsen, mor til et barn på Centerafdelingen på Specialskolen Lolland, har bidraget til, at 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Ankestyrelsen nu interesserer sig for sagen. Arkivfoto: Jan Knudsen

FAKTA
SÅDAN ARBEJDER ANKESTYRELSEN:

KILDE: STUK

Ankestyrelsen varetager et almindeligt tilsyn med kommunerne 
og ser på, om kommunerne overholder den lovgivning, der sær-
ligt gælder for offentlige myndigheder. Ankestyrelsen er ikke et 
klageorgan, og det er derfor Ankestyrelsen selv, der beslutter, 
om der er anledning til at rejse en tilsynssag i anledning af en 
henvendelse.

FAKTA
DET GÅR KRITIKKEN 
PÅ:
Ifølge Karsen Esmark Lar-
sens oplysninger til STUK 
sker der på Specialskolen 
Lolland manglende overhol-
delse af regler i folkeskole-
lovgivningen vedrørende:

fagrække og timetal●
specialundervisning og 

anden specialpædagogisk 
bistand - herunder regler for 
(re)visitering og pædago-
gisk-psykologisk vurdering

●

nedsat undervisningstid●
personlig assistance●
særligt tilrettelagte akti-

viteter
●

regler vedrørende kvalifi-
kationskrav til undervisere
●

fraværsregistrering og 
opfyldelsen af elevers un-
dervisningspligt

●

folkeskolens prøver●
elevplaner●
skolebestyrelser●
magtanvendelse●

LOLLAND: Selvom et flertal af
politikerne i Lollands Byråd
ønsker sig ro om specialsko-
len, så vil den ikke indfinde
sig. For ro kan man ikke ud-
bede sig, ro er noget, der ind-
finder sig, når tingene funge-
rer.
Det blev blandt andet tyde-

ligt på det seneste byrådsmø-
de, hvor den årlige kvalitets-
rapport for skoler og dagtil-
bud i Lolland Kommune var
til behandling. Her opfordre-
de Socialdemokratiet til, at
specialskolen ikke fik lov til
at fylde i den efterfølgende
debat om de opnåede resul-
tater.
Som medlem af børne- og

skoleudvalget Michael Knud-
sen (S) formulerede det - ef-
ter at have nævnt, at der jo
pågår en evaluering af speci-
alskolestrategien:
- Vi er fortrøstningsfulde

omkring, at vi er på rette vej
med vores specialskole, og at
de ting, der kan være behov
for at justere, de nok skal
komme frem. Derfor vil jeg
opfordre til, at I, kære kolle-
gaer i byrådet, afventer evalu-
eringen, inden I forholder jer
til specialskolen, sagde han
og fortsatte:

- Det vil jeg også, fordi jeg
synes, at de øvrige skoler har
fortjent, at vi som byråd for-

holder os til deres resultater.
Der har været brugt meget
politisk energi på specialsko-
len den seneste tid, og i dag
synes jeg, det ville være klæ-
deligt, om byrådet ville vise
nærvær og omsorg for de øv-
rige almentilbud og forholde
sig til de resultater, der er
skabt på trods af en meget
svær periode.

Ville ikke tie
Men så let gik det ikke. For
godt nok godkendte Dansk
Folkeparti og Venstre kvali-
tetsrapporten, og det samme
gjorde SF - dog ikke uden at
udtrykke en glæde over, at
specialskolen får fokus og et
håb om, at det nu går den rig-
tige vej.
Men Lokallisten Lollands

Leo Christensen ville ikke tie.
Han gik grundigt i rette med,
at specialskolen kun fyldte én
side i den 39 sider lange rap-
port.
Han pegede på, at rappor-

ten, ifølge styrelsesvedtæg-
ten, burde oplyse byrådet
om, hvad der er gjort i 2020
og 2021 i forhold til de
spørgsmål, der er rejst på de
enkelte afdelinger i speci-
alskolen, og at det gjorde den
ikke.
Han revsede desuden data-

grundlaget i rapporten for på
flere punkter at være misvi-
sende.

- Det er ikke godt nok,
fastslog han.
Enhedslisten ville heller ik-

ke tie og kunne ej heller god-
kende kvalitetsrapporten,
idet specialskolen manglede.
Nu sker der så nyt i sagen,

som gør det endnu sværere at
opfordre til ro om specialsko-
len.

Styrelser inddraget
Karen Esmark Larsen - som
er forælder til et barn på Cen-
terafdelingen på Specialsko-
len Lolland, blandt de mest
ihærdige kritikere af kvalite-
ten af specialtilbuddene og
en af forældrene bag en un-
derskriftindsamling, som
krævede handling - har nem-
lig, udenom skolebestyrelsen,
henvendt sig til Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet
(STUK) på vegne af flere for-
ældre. De er bekymrede for,
at specialskolen ikke overhol-
der gældende lovgivning.
I et brev dateret 29. marts

2022 svarer STUK hende, at
driften af skoler er en kom-
munal opgave, at styrelsen ik-

ke kan gå ind i konkrete sager
og ikke er klageinstans. Sty-
relsen kan kun vejlede. Men
STUK har valgt at oversende
henvendelsen til Ankestyrel-
sen, oplyses det.
Vedlagt er derfor en kopi af

brevet fra STUK til Ankelsty-
relsen, også er dateret 29.
marts 2022. Her beder STUK
Ankestyrelsen om at vurdere
"om det af Karen Esmark Lar-
sen anførte giver Ankestyrel-
sen anledning til at rejse en
sag".
Det fremgår også, at det ik-

ke kun er henvendelsen fra
Karen Esmark Larsen, som

ligger til grund for oversen-
delsen.
Det nævnes, at også et sko-

lebestyrelsesmedlem tidlige-
re har henvendt sig med til-
svarende problemstillinger,
og at styrelsen desuden er
blevet kontaktet af lederen af
Forældrerådgivningen i for-
eningen Skole og Forældre på
baggrund af en række be-
kymrede henvendelser til
rådgivningen fra forældre til
børn på skolen.
- Nu er jeg meget spændt

på, hvad Ankestyrelsen sva-
rer, siger Karen Esmark Lar-
sen.


