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Debat.
Til rette vedkommende; gode råd om Specialskolen
Bente Borreskov, Knuthenborgvej 70, Maribo 
og Leo Christensen, Rosnæsvej 66, Nakskov CC

Det er en dårlig idé 
at argumentere med, 

at det kun er få 
forældre, der er 

utilfredse.

tigt, skal det rettes. At vente i månedsvis er
ikke en lovlig mulighed.
Det er en dårlig idé at argumentere med,

at ingen i ”december 2020 problematiserer
lovmedholdigheden i Specialskolen”. Den
store besparelse på 11 millioner kroner kom
i budget 2021 - med deraf følgende ind-
skrænkninger af lærerstaben med videre. In-
gen tænkte ”lovbrud”, før forældrene fik en
kontakt til Undervisningsministeriet (Stuk),
der fortalte om reglerne.
Det er en dårlig idé at argumentere med,

at det kun er få forældre, der er utilfredse.
Der er immervæk 104 forældre, der har skre-
vet under på, at der er problemer. 104 bor-
gere er selvfølgelig et fåtal af de 40.000, der
bor i Lolland Kommune, men der går cirka
180 børn på skolen, og så er 104 alligevel en
stor andel.
Det er en dårlig idé at henholde sig til, at

Specialskolen Lolland får et dårligt ry, når
man kritiserer. Specialskolen har fået det ry,
som virkeligheden kan bære. Det, der er vig-
tigt her, er ikke ryet - det er, at børnene får
en ordentlig skolegang. Når det sker, skal ry-
et nok bedre sig.
Det er en dårlig idé at argumentere med,

at Leo Christensen og Bente Borreskov ikke
er kommet med noget nyt. Hvis det er kendt

december 2021. Det er en evaluering af in-
klusionen og ikke af problemerne på speci-
alskolen. Borgmesteren henviste til det sam-
me på det kaotiske byrådsmøde 28. april
2022. Hvilket udløste en mail fra Undervis-
ningsministeriet (Stuk) til byrådet med ud-
trykkelig forventning om, at Byrådet tager
affære med det samme.
Det er en dårlig idé at argumentere med,

at man ikke vil tage sig af anonyme henven-
delser fra medarbejderne, hvis ikke kritik-
ken kommer gennem MED-udvalgene, hvil-
ket formanden ikke kender til. Det er et rig-
tig dårligt argument, når der i referatet fra
børne- og skoleudvalget 2. december 2021
står, at der har været bekymrende henven-
delse fra flere i MED-udvalget.
Der står også, at redegørelsen forventes på

børne- og skoleudvalget i juni. Det er jo ikke,
at Byrådet straks tager fat i problemerne,
som Stuk forventer, og som ministeren har
påpeget.
Så vores vigtigste råd er, at Specialskolen

Lolland skal lovliggøres. I kan lige så godt
hoppe ud i det, som at krybe i det. Se at
komme i gang. I det lange løb vil det være
billigst for skatteborgerne at investere i bør-
nene. Og - vigtigst - det bedste for børnene
og deres forældre.

I interviewet med Thomas Østergaard 6.
maj i Folketidende kan vi læse, at en redegø-
relse om Specialskolen Lolland er undervejs.
Vi har jo læst lidt op på tingene, ligesom vi
med interesse har læst interviewet. På den
baggrund har vi nogle gode råd til redegørel-
sen.
Det er en dårlig idé af Thomas Østergaard

at fremføre, at børne- og skoleudvalget har
behandlet Specialskolen Lolland på lukkede
punkter. Det virker bare, som om udvalget
godt vidste, at den er helt gal, men ikke gør
noget. Der står ingen beslutninger fra lukke-
de punkter i referaterne fra december 2021
til april 2022. Enten har børne- og skoleud-
valget ikke taget nogen beslutninger, der
ændrer på forholdene, eller også er beslut-
ningerne ikke ført til referat. Begge dele er
ulovligt.
Det er en dårlig idé at fremføre, at børne-

og skoleudvalget er på sagen, også når det
gælder ”anklagerne om muligt lovbrud - og i
øvrigt har været det længe”. Borgmestre og
udvalgsformænd skal handle med det sam-
me på informationer om mulige lovbrud.
Det skal undersøges prompte, og er det rig-

viden for formanden, gør det kun miseren
større, da en udvalgsformand skal reagere
prompte.
Det er en dårlig idé at argumentere med,

at børne- og skoleudvalget har bedt ledelsen
for sektoren om at besvare skolebestyrelsens
spørgsmål og så fortælle, at svarene er kom-
met på et lukket punkt 2. december 2021.
Det er især en dårlig idé, når Specialskolen
Lolland ikke er på under lukket punkt, og
der intet står under det åbne punkt.
Det er en dårlig idé at henvise til en mail,

hvor man skriver, at man vender tilbage
med svar, når forældrene ingen svar har fået.
Det er en dårlig idé at henvise til igangsæt-

telsen af evalueringen, der blev iværksat 4.

Borgfred
i rødblok
efter
kaffemøde
Borgmester Holger Schou Rasmussen (S)
har nu drukket kaffe med Enhedslisten, og
borgfreden har atter sænket sig i rød blok
efter balladen på seneste byrådsmøde.

Birgitta Andersen
ban@ftgruppen.dk

Forud for byrådsmødet 28. april mødtes Leo Christensen (LL) og Bente Borreskov (EL) for over en kop kaffe at diskutere slagets gang i sagen om
specialskolen. Efter det kaotiske møde har Enhedslisten igen drukket kaffe - denne gang med en undskyldende borgmester.
Arkivfoto: Anders Knudsen

LOLLAND: Efter byrådsmødet
28. april, hvor en debat om
specialskolen gik helt galt,
lagde borgmester Holger
Schou Rasmussen (S) sig fladt
ned i Folketidende manda-
gen efter.
- Jeg ærgrer mig vanvittigt

meget, og jeg vil gerne give
Bente en beklagelse og en
undskyldning for, at jeg ikke
lod hende tale, lød det fra
borgmesteren i en uforbehol-
den undskyldning til Enheds-
listens Bente Borreskov, der
ikke fik lov til at fremføre si-
ne argumenter for, at sagen
om specialskolen skulle tages
op i byrådssalen.
Borgmesteren inviterede i

har reflekteret over forløbet
på sidste byrådsmøde, og gi-
ver udtryk for, at regler og
procedurer skal styrke og ud-
vide demokratiet, hvilket i
vores øjne også sikrer min-
dretalsbeskyttelsen og åben-
hed over for offentligheden",
skriver Bente Borreskov og
Birthe Lauridsen i presse-
meddelelsen.

ke med ved kaffemødet og
var heller ikke inviteret.

Godt politisk arbejde
- Det var ikke mig, der havde
en voldsom diskussion med
borgmesteren på byrådsmø-
det. Så det er helt fint, hvis
borgmesteren og Bente kan
få glattet det, der skete, ud og
sørge for, at det ikke sker

igen. Det lyder som godt po-
litisk arbejde, siger han til
Folketidende.
Leo Christensen siger, at

kampen for at få belyst sagen
om specialskolen fortsætter
og holder i øvrigt fast i sin ud-
talelse til avisen efter byråds-
mødet:
- En borgmester får den

opposition, han beder om.

samme artikel Bente Borre-
skov på forsoningskaffe for at
få sagt undskyld og for at for-
bedre samarbejdet med op-
positionen i byrådet:
- Det er min opgave at få

inddraget Bente og Leo
(Christensen fra Lokallisten
Lolland, red.) mere i, hvad vi
gør i flertalsgruppen. Det har
vi ikke været gode nok til, og
jeg vil gerne inddrage min-
dretalsgruppen mere, lovede
Holger Schou Rasmussen.
Nu er kaffen blevet drukket

sammen med Bente Borre-
skov og Birthe Lauridsen fra
Enhedslisten. De tre udsend-
te onsdag en samlet presse-
meddelelse, der viser, at kaf-
fen har gjort sin virkning, og
borgfreden foreløbig har
sænket sig over rød blok i by-
rådet.
"I Enhedslisten synes vi, det

er positivt, at borgmesteren

"Vi har haft et godt møde
og er enige om, hvordan vi
håndterer den slags ting i
fremtiden. Vi er enige om, at
vi vil arbejde videre med det
principielle i et byrådsmed-
lems ret til at få ordet", lyder
det fra både Holger Schou
Rasmussen (S) og de to med-
lemmer af Enhedslisten.
Leo Christensen (LL) var ik-
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Debatomforbehold
STOKKEMARKE: Om få uger skal danskerne i stemmeboksen og
beslutte, om vi skal af med forsvarsforbeholdet i EU.
Hvis du endnu ikke har taget stilling, tilbyder Socialdemo-

kratiet, Enhedslisten og Venstre på Lolland lidt hjælp, når de
på mandag, 16. maj, klokken 18.30 inviterer til debatmøde i
Stokkemarkehallen.
Debattørerne i panelet er folketingskandidat fra Venstre

Iben Kiilerich Krog samt folketingsmedlemmerne Christian
Juhl (EL) og Kasper Roug (S).
Alle er velkomne på mødet, hvor der vil blive serveret kaf-

fe/te, kage samt øl og vand.
Har man brug for hjemtransport, kan dette arrangeres ved

henvendelse til mkr@def.dk.

Specialundervisnings-
evalueringskuffer
Thomas Østergaard,
formand for børne-
og skoleudvalget,
havde forventet
mere af første del
af evalueringen af
specialundervis-
ningsstrategien i
Lolland Kommune.

Thomas Østergaard er ingenlunde tilfreds med den meget ventede
evaluering fra Epinion. Foto: Jan Knudsen

Rikke Folm Berg
rfb@ftgruppen.dk

LOLLAND Under afdæknin-
gen af sagen om Specialsko-
len Lolland har formanden
for børne- og skoleudvalget
igen og igen henvist til, at der
er en evaluering på vej, som
vil give svar på mangt og me-
get af det, som forældre, sko-
lebestyrelse, medarbejdere,
lærerforeningen og senest og-
så Leo Christensen (LL) og
Bente Borreskov (EL) har rejst
af kritik ved specialskolen.
Den har derfor uden over-

drivelse været ventet med
spænding, uanset at evalue-
ringsdesignet har fået kritik
for ikke også at indeholde en
evaluering af selve speci-
alskolen.
Evalueringen falder i to de-

le. En første del her i maj om
økonomien. Den har været
fremskyndet, så den kunne
nå at være en del af forhand-
lingerne om budget 2023 i
Lolland Kommune. Den er nu
færdig. Anden del kommer til
august.
Men resultatet af første del

skuffer.
- Jeg havde troet og måske

også forventet, at vi var gået
et spadestik dybere, siger for-
manden for børne- og skole-
udvalget, Thomas Østergaard
(S).

En tynd omgang
Evalueringen er på fem A4-si-
der, hvor side et blot består af
titlen og et foto af nogle børn,
og side fem består af adressen
på firmaet bag evalueringen -
nemlig Epinion. Selve evalu-
eringen fylder dermed blot
tre sider.
Evalueringen indeholder

en såkaldt benchmarkinga-
nalyse, som sammenligner,
hvor mange penge Lolland
Kommune bruger per specia-
lundervisningselev sammen-
lignet med 10 andre kommu-
ner rundt om i landet, sam-
menholdt med landsgen-
nemsnittet.
Her fremgår det af i alt tre

grafer, at:
Lolland Kommunes sam-●

lede udgifter til specialun-

FAKTA
KORT OM 
EVALUERINGEN:

1

2
3
4

Skole- og Dagtilbud i Lolland
Kommune har indgået en af-
tale med analysefirmaet Epi-
nion om at gennemføre en
evaluering af specialunder-
visningsstrategien. Det var i
øvrigt også Epinion, der i ja-
nuar 2019 afgav den rapport
om udfordringer på området
for specialundervisning,
som dannede grundlag for
specialundervisningsstrate-
gien vedtaget december
2019.

Det er besluttet, at evalue-
ringen skal indeholde:

Kvalitativt forstudie in-
klusive analyse af kørs-

len

Kvantitativ kortlægning

Valideringsworkshop

Afrapportering august
2022

Fire faser, som består af:●

Økonomidel, der leveres
som særskilt delrapport i
maj 2022, og som tillige ind-
går i den endelige rapport.

●

Overordnet spørgeramme
og undersøgelses-spørgs-
mål.

●

Oversigt over de involvere-
de i undersøgelsen: Bestyrel-
ser, forældre, elever, MED-ud-
valg, medarbejdere, PPR og
ledere - alle fra såvel special
som almen.

●

'Visitationsrejser i bruger-
perspektiv' - hvordan opleves
processen for elev og foræl-
dre, fra en elev overvejes
indstillet til specialundervis-
ning, til eleven er på plads i
specialtilbuddet.

●

CC
Jeg havde troet
og måske også 
forventet, at
vi var gået et
spadestik dybere.
THOMAS ØSTERGAARD, FORMAND
FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

dervisning ligger markant
højest i landet samt har væ-
ret stigende i perioden fra
2010 til 2020.
Udgiften per elev i special-●

tilbud i 2017/18 faldt til at
være på niveau med de ti an-
dre kommuner og landsgen-
nemsnittet.
Antallet af elever i special-●

tilbud i 2020/21 faldt med
indførslen af den nuværen-
de strategi om at få flere
børn tilbage i almen.
- Den benchmarking kom-

mer ikke bag på mig. Det er
jeg nødt til at sige. De tal har
jeg jo hørt nogle gange efter-
hånden, bare i min korte tid
som formand, siger Thomas
Østergaard, der tiltrådte som
formand i september 2021.
- Der er ikke noget nyt un-

der solen. Det er gammel vin
på nye flasker - og det er jeg
en lille smule skuffet over, til-
føjer han.
Ikke mindst fordi udvalget

4. november 2021 under be-
handlingen af evalueringsde-
signet bad om også at få "en
analyse af kørslen, med ind-
dragelse af erfaringerne fra
andre kommuner", påpeger
han.
- Og det er ikke sket, siger

han.
Dog har sektorchefen for

Skole og Dagtilbud i Lolland
Kommune i sagsfremstillin-
gen til dagsordenen tilføjet,
at kørslen af elever til og fra
skolen i 2021 løb op i 8,1 mil-
lion kroner samt yderligere
0,5 millioner kroner i kørsels-
penge til forældre, der selv
kører deres børn.
Men som formanden på-

peger, så udgør den tilføjelse
ingen analyse af kørslen og
indeholder ingen inddragelse

af erfaringerne fra andre
kommuner. Desuden skulle
det efterspurgte have været
behandlet i evalueringen, ik-
ke af kommunens admini-
stration.

Underfinansiering eller ej?
Udvalgsformanden havde
desuden en forventning om,
at der ville blive evalueret på
de ekstra penge, som måttes
gives til skolen i henholdsvis
2020 og 2021. Igen fordi ud-
valget 4. november 2021 hav-
de lagt op til det.
- Nu har vi måttet tilføre

små ti millioner kroner i alt
til specialskolen over to år, så
jeg havde en forventning om,
at der var et par ord om, hvor-
for specialskolen hele tiden
kommer i minus. Vi bliver jo
nødt til at snakke højt om,
hvordan det kan være, at vi
nu har prøvet det her to gan-
ge? Rækker ressourcerne?
Hvad er perspektivet fremad-
rettet? spørger han.
Det var desuden netop

kørslen, der udgjorde noget
af det skred, der måtte dæk-
kes med ekstra tilførsler. Men
kun noget af det.
- Så jeg havde nok tænkt, at

man ville gå lidt dybere ned i,
hvorfor skolens budget har
været skredet.
Med andre ord så havde

udvalgsformanden ventet
svar på, om skolen er under-
finansieret, så det kunne ind-
gå i budgetforhandlingerne
for 2023.
- Det var jo derfor, vi fik

økonomidelen af analysen
fremskyndet, siger forman-
den.
Thomas Østergaard spurg-

te derfor til manglerne i eva-
lueringen på det seneste mø-

de i udvalget, hvor første del
var på dagsordenen.
- Jeg har fået at vide, at det

kommer med i evalueringens
anden del til august, oplyser
han.
Udvalget tog derfor orien-

teringen om evalueringens
første del til efterretning.

Underlaget er også vigtigt, når der spilles skak. Filialdirektør
Jesper Melby fra Nordea klippede snoren, mens æresmedlem
Gert Hansen og tømrermester Lennart Kobbernagel holdt snoren,
da skakklubben indviede sine nye borde. Foto: Jan Knudsen

Nukandergøres rent
bord i skakklubben

Birgitta Andersen
ban@ftgruppen.dk

MARIBO: Tirsdag havde filialdi-
rektør Jesper Melby fra Nor-
dea taget turen fra Næstved
til Maribo for at "gøre rent
bord" i skakklubben på Spej-
dervænget.
Det var dog ikke på brættet,

filialdirektøren kunne bi-
bringe skakken en stor sejr,
men mere på overfladen un-
der brættet.
Nordea-fonden overrakte

klubben en check på 13.750
kroner til nye skakborde.
Da de seks nye borde alle-

rede er blevet speciallavet af
tømrermester Lennart Kob-
bernagel, kunne filialdirektø-
ren allerede tirsdag få lov at
klippe snoren, der i dagens
anledning var blevet grøn.
- Vores gamle borde, som

i tidernes morgen blev frem-
stillet af vores tidligere for-
mand og nuværende æres-
medlem Gert Hansen, var på
mange måder nedslidte, for-
klarede formanden for Mari-
bo Skakklub, Finn Kristian-
sen.

Ingen mad og drikke
Klubben søgte Nordea-fon-

den om støtte, som den også
tidligere har gjort, og fik den.
Nordea-fonden har tidli-

gere givet støtte til indkøb af
nye skaksæt og tidssvarende
skakure.
- Jeg vil gerne opfordre lo-

kale foreninger til at søge
støtte hos Nordea-fonden ...
så meget som muligt. Det er
vigtigt for os, at vi støtter så
lokalt som muligt, sagde fili-
aldirektøren.
- De gode forhold, vi kan

tilbyde, har været en stærk
medvirkende årsag til, at Ma-
ribo Skakklub med sine 36
medlemmer er den tredje-
største i Dansk Skak Unions
anden hovedkreds, fortalte
Finn Kristiansen.
De nye borde er i egetræs-

finer, og man har genbrugt
understellene.
Der er ikke nogen interna-

tionale standarder for skak-
borde, men da skakspillerne
skal notere deres træk ned,
når der er notatpligt ved en
turnering, er det vigtigt, at der
er plads til både bræt og no-
tatblok, fortæller Gert Han-
sen.
- Men mad og drikke må

man ikke nyde under et skak-
spil. Det har vi også forklaret
vores juniorspillere, griner
han.

www.folketidende.dk  


