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Et udtryk for Specialskolens succes
Ifølge sektorchefen for 
Skole og Dagtilbud viser 
nedgangen i antal elever 
til Specialskolen, at 
skolen netop har formået 
at løse sin opgave.

LOLLAND Det er en strategi i 
Lolland Kommune, at de 
børn, der visiteres til spe-
cialområdet, i det omfang, 
det er muligt, skal hjælpes 
tilbage til almenområdet. 
Det er altså et sigte, at de 
gennem undervisning i 
Specialskolens vifte af til-
bud skal hjælpes tilbage til 

folkeskolen, eventuelt ved 
at lade dem indgå i såkaldt 
positive læringsfællesska-
ber i folkeskolen, hvor de 
får ekstra støtte i form af 
for eksempel holddeling, 
to-lærerordning eller særli-
ge undervisningstilbud. En 
opgave, der følger penge 
med til, når de flytter fra 
special til almen.

Set i det lys er det ifølge 
sektorchef Espen Fossar 
Andersen et udtryk for suc-
ces, at Specialskolen nu 
står overfor en nedgang af 
elever, fordi en del af dem 
har kunnet revisiteres til 

folkeskolen.
- Det viser, at det er lyk-

kedes at give børnene kom-
petencer til at vende tilbage 
til folkeskolen, siger Espen 
Fossar Andersen.

- Det er medarbejderne 
lykkedes med, understre-
ger han.

Det er derfor positivt - 
også selvom det afstedkom-
mer nedlagte stillinger, me-
ner han.

- Det har aldrig været me-
ningen, at børnene skal bli-
ve på Specialskolen hele 
deres liv.

Ifølge ham skyldes ned-

gangen desuden, at Spe-
cialskolen “har fundet sine 
ben” efter den nye struktur, 
som trådte i kraft 1. august 
2020.

- Vi er blevet bedre til at 
strikke tilbuddene sam-
men. Derfor er der elever, 
der kan visiteres tilbage.

Udover at færre er blevet 
revisiteret til Specialskolen, 
skyldes nedgangen dog og-
så, at nogle elever er gået 
ud af skolen, fordi de var 
færdige med skolen. Ende-
lig er færre blevet nyvisite-
ret end tidligere, oplyser 
han.  ribe

Skoleleder for Specialskolen, Jørgen Kelm Danielsen, kalder det naturligt, at færre elever i specialskolen kalder på en nedjustering i 
antallet af medarbejdere. Her fotograferet ved Specialskolens Udeskole i Horslunde. Foto: Jan Knudsen, arKivFoto

LOLLAND Når der bli-
ver færre elever, bli-

ver der også brug for færre 
pædagoger og lærere. Det 
er realiteten i Specialsko-
len i Lolland Kommune, 
hvor der lige nu går om-
kring 300 børn, men i sko-
leåret 2021/22 kun kommer 
til at gå omkring 270 børn. 
Den nedgang betyder, at 
Specialskolen står overfor 
at skulle nedjustere antallet 

af stillinger.
Ifølge et anonymt tip til 

Folketidende skulle det dre-
je sig om en reduktion på 
11 stillinger, men det afvi-
ser sektorchefen for Skole 
og Dagtilbud i Lolland 
Kommune, Espen Fossar 
Andersen. Det drejer sig 
om seks stillinger, som bli-
ver nedlagt, oplyser han.

De berørte medarbejdere 
får besked tirsdag 13. april.

Hvorvidt der bliver tale 
om fyringer eller forflyttel-
ser internt er indtil da uvist.

- Men vi vil altid forsøge 
at se, om der er nogle ste-
der, der mangler nogen, si-
ger sektorchefen.

Han understreger, at ned-
justeringen ikke er en be-
sparelse.

Det bekræfter leder af 
Specialskolen, Jørgen Kelm 
Danielsen.

- Det er en meget naturlig 
følge af, at der er færre ele-
ver i Specialskolen. Det gi-
ver færre penge i budgettet, 
men samtidig færre børn, 
der skal undervises, siger 
han.

Ifølge ham er kvaliteten 
af specialtilbuddene derfor 
uændret.

RIKKE FOLM BERG 
rfb@ftgruppen.dk

Der er blevet visiteret færre børn til Specialskolen i Lolland Kommune 
i skoleåret 2021/22. Derfor bliver seks stillinger nedlagt

Specialskolen nedlægger 
seks stillinger

De berørte medarbejdere får besked tirsdag 13. april 

BILIST PÅ SPEED
SØLLESTED Tirsdag eftermiddag bragte 
politiet en mandlig bilist til standsning. 
Det foregik på Lavendelvej i Søllested.
Det viste sig, at den 31-årige mand var 
påvirket af amfetamin - også kaldet 
speed - og der venter ham nu et retsligt 
efterspil.

OLIETYV PÅ SPIL
LANDET Fra en lade på Almindevej i Lan-
det, syd for Søllested, er der ved et ind-
brud stjålet 1.000 liter olie fra en tank.
Indbruddet er foregået i tidsrummet fra 
lørdag klokken 10 til tirsdag klokken 
9.30. Gerningmanden har brudt laden 
op.

RINGE OG PENGE VÆK
KARLEBY Ved et indbrud i et hus på Nak-
skovvej ved Karleby er der stjålet to vi-
elsesringe af guld, en tablet af mærket 
Samsung samt 16.500 kroner i kontan-
ter.
Indbrudstyven har brudt et vindue op på 
bagsiden af huset, er kravlet ind og har 
været rundt i hele stueetagen. no

te
r

NY CONTAINERBRAND
NAKSKOV I påsken har der været endnu 
en containerbrand. Det opdagede re-
stauratør Martin Rommel tirsdag mor-
gen i gården ved Nybrogade.
Nogen havde sat ild til en af restauran-
tens kølecontainere, men ilden var gået 
ud af sig selv. Ildspåsættelsen er sket i 
tidsrummet fra lørdag klokken 16 til 
tirsdag klokken 8.
Ifølge et facebook-opslag fra Martin 
Rommel er der også hevet borde og sto-
le op fra restaurantens kælder for at se 
dem brænde. Containeren er blevet so-
det til.

NYT INFOPUNKT - Byggeriet af Naturlandet Lolland-Falsters nye 
info-punkt på Hestehoved i Nakskov er kommet i gang. I bygningen 
skal der blandt andet informeres om Naturpark Nakskov Fjord. I 
den overdækkede del opstilles også tre borde med bænke, så man 
kan nyde sin madpakke. Foto: Jan Knudsen


