11/1/2018

Referat  Assens Kommune

8

Overgningklaer og koleditrikt i Tommerupområdet

agid.: 17/10701
Indtilling
Velfærddirektøren indtiller, at udvalget ender et forlag til placering af overgningklaer med deraf følgende ne koleditriktgræner
i Tommerup området til høring landt kolerne i Tommerup området.
elutningtema
rådet eluttede den 20. decemer 2017 at toppe udgningen af Tallerupkolen med henlik på en fornet elutning om placering af
overgningklaer og koleditrikter i Tommerupområdet. Ved herværende ag drøfte og godkende høringmateriale.
agfremtilling
På aggrund af rådet elutning den 20. decemer om tandning af udgning af Tallerupkolen, kal rådet tage tilling til placering af
overgningklaerne og koleditrikter i Tommerup området. Adminitrationen kan pege på to relevante løninger.

Den førte mulighed er at fatlægge overgningklaerne og koleditrikterne om de var før elutningen om n koletruktur af den 22.
feruar 2017. Det vil etde, at Verninge kole har Tommerup kole om overgningkole og rlle kole har Tallerupkolen om
overgningkole.

Forvaltningen har i notat af 15. decemer 2017 ekrevet, at en mulig fltning af koleditriktet for rlle kole overgning vil etde, at
der vil opnå en tørre kapacitetudnttele på Tommerup kole amt at det ikke vil være nødvendigt med en udgning af Tallerupkolen.
Tallerupkolen og Tommerup kole vil å i fremtiden have to por i overgningen.
De to modeller, henholdvi en tilagerulning af koleditriktændringen fra 22. feruar 2017 og en ændring af koleditriktet for eleverne på
rlle kole i overgningen, vil ikke have nogen etdning for Verninge eller rlle kole ditrikt i forhold til elevgrundlaget i indkoling
og mellemtrin fremover.

Høringrunden kal være afluttet i januar å Uddannele, ørn og Familie kan indtille til endelig elutning af koleditrikt for elever i
overgningen i Tommerupområdet til rådmødet i feruar 2017.
elutningkompetence
Uddannele, ørn og Familie.
elutning Uddannele ørn og Familie den 08-01-2018
t flertal i Uddannele, ørn og Familie godkender:
at model 1 og en model 2, hvor elever nord for jernanen i rlle koleditrikt fatholder Tallerup om koleditrikt i overgningen og
reten af rlle koleditrikt tilkntte Tommerup, ende i høring.
at der kal amtidig give høringvar i forhold til forningforpligtigelen på 8.årgang i koleåret 2018/19 og 9. årgang i koleåret
2019/20.
at åvel Tommerup kole om Tallerupkolen er velkomne til at indkalde potentielle intereerede elever til kommende 7. og 8, årgange
til informationmøder.
ocialdemokratiet og Dank Folkeparti ønker kun model 1 i hørring, da et amlet råd har indkrevet ro på koleområdet i udgettekten.
”Ro på koleområdet for o er, at man ruller tilage til hvordan koleditrikterne å ud før rådelutningen 22. feruar 2017.”

ocialdemokratiet har ikke taget tilling til forningikkerhed for de kommende 8. klaer, da 8. klaerne ikke har været en del af
dagordenen og forholder ig ikke til den del, før hørringvar kommer ind.
ilag
2017.12.15 Notat til rådet
ilag - koleditrikter partnerområde øt.pdf
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