Høringssvar vedr. udviklingsplan for Tallerupskolen
Bestyrelsen for Tallerupskolen har modtaget udkast til udviklingsplan
for Tallerupskolen, og er blevet bedt om at give et høringssvar til planen.
Grundlæggende skal vi fastslå, at vi ikke er enig i planens overordnede vurdering af, at den nuværende fysiske ramme på Tallerupskolen
er tilstrækkelig.
Der er ingen tvivl om, at Tallerupskolen generelt har tidssvarende og
velvedligeholdte faciliteter. Vi har ingen væsentlige mangler i forhold
til faglokaler og lignende. Vi mangler dog kvadratmeter for at kunne
opretholde den bygningsmæssige kvalitet.
I nedenstående diagram har vi vist udviklingen i elevtallet på skolen.
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Der er i dag 156 flere elever på Tallerupskolen, end der var i 2010. Det
øgede elevtal særligt i udskolingen medfører naturligvis behov for fle-
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re m². Konkret har vi et presserende behov for tre nye klasselokaler i
tilknytning til udskolingen.
Udviklingsplanen som den pt. er udarbejdet, lægger op til en permanent forringelse af de fysiske rammer på skolen herunder særligt
permanent fjernelse af skolens aula og I-lab lokale og væsentlig forringelse af faciliteterne ved skolens læringscenter.
En udviklingsplan bør være en plan for, hvordan man udvikler og forbedrer en skoles fysiske ramme. Den nuværende plan er en væsentlig
forringelse i forhold til, hvad der var til rådighed på skolen for bare få
år siden.
Nedenfor gennemgås flere af de elementer, der fremgår af udviklingsplanen. De første to afsnit omhandler problemstillinger vedr. de antagelser, som lægger til grund for udviklingsplanen. Herefter omtales
specifikt planens forslag om indretning af musiklokale i skolens aula.
Undervurdering af det fremtidige elevtal
Udviklingsplanen bygger på en fejlagtig antagelse om det fremtidige
elevtal på Tallerupskolen.
Vi har lavet en grundig gennemgang af den aktuelle elevprognose for
Tallerupskolen. I nedenstående påviser vi at prognosen i meget væsentlig grad undervurderer det fremtidige elevtal på skolen. Faktisk
kan der meget nemt være tale om en undervurdering på godt 100 elever, når vi ser helt frem til skoleåret 2030/31.
Undervurdering af tilgang til 0. klasse
Det primære problem med prognosen er undervurdering af den fremtidige tilgang til 0. klasse.
Jf. prognosen, så forventes der følgende tilgang til 0. klasse i de
kommende år.
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Fra 2024 og frem forventer prognosen altså en konstant meget lav tilgang. Dette er på ingen måde realistisk.
Herunder har vi lavet en sammenligning mellem udviklingen af antallet af børn, der fylder 6 år i Assens Kommune, og skoleprognosens
forventning til elevtallet i 0. klasse på Tallerupskolen.
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Sammenligning af skoleprognose og
befolkningsprognose
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Progonse for 0. klasse på Tallerupskolen (Assens Kommunes skoleprognose)
Børn der fylder 6 år i Assens Kommune (Danmarks Statistiks befolkningsprognose)

Som det tydeligt kan ses, så opstår der meget stor uoverensstemmelse
fra skoleåret 2024/25 og frem.
Det lyder ikke som den helt store forskel, om der starter 8 – 12 elever
mere eller mindre i 0. klasse. Men når det er hvert år, så er det 80 –
120 elever, der er tale om.
Vi har været i dialog med forvaltningen om dette spørgsmål. Problemstillingen skyldes tilsyneladende ikke fejl ved selve skoleprognosen. Det er i stedet i den vedtagne befolkningsprognose, der lægger til
grund for skoleprognosen, at fejlen ligger.
Prognosen tager ikke højde for tilgang pga. tilflytning
Tallerupskolen er en af de skoler, der oplever nettotilgang gennem
indskoling og mellemtrin på grund af tilflytning. I gennemsnit er der
tale om en tilgang på godt 3 elever om året. Det lyder igen ikke af meget, men ses der på den samlede påvirkning, så medføre det ca. 20
elever flere, end hvad prognosen forudser i skoleåret 2030/31.
Fejlagtig antagelse om det fremtidige antal 9. klasser
Vurderingerne i planen bygger på en antagelse om, at så snart elevtallet på en årgang falder til 56 eller derunder, så slås tre klasser sam-
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men til to. Dette er relevant i forhold til 9. årgang, da der ofte er enkelte elever, der vælger et andet tilbud end folkeskolen i 9. klasse.
Virkeligheden er dog, at vi ikke vil danne nye klasser for kun et enkelt
skoleår. Hvis antallet af elever i 9. årgang falder til 56 eller derunder,
så betyder de ikke, at der bliver en klasse mindre.
Det reelle antal klasser i udskolingen vil altså være højere, end hvad
der fremgår af planen.
Indretning af musiklokale i skolens aula
I planen forslås det, at der indrettes musiklokale i skolens aula (som
pt. midlertidig er indrettet til håndarbejde). Som forslaget er formuleret, så fremstår det som om, at det vil være muligt, at lave en indretning, der muliggør, at lokalet fortsat vil kunne bruges som aula.
Vi vil understrege, at vi anser denne model for urealistisk. Der er ikke
tilstrækkeligt areal til, at der kan være et hensigtsmæssigt indrettet
musiklokale, som også kan bruges til samling på tværs af årgange,
forældremøder o.l.
Forslaget indebærer derfor reelt en fuldkommen og permanent fjernelse af skolens aula.
Som afsluttende bemærkning gentager vi, at der er et presserende behov for tre nye klasselokaler i tilknytning til udskolingen på Tallerupskolen. De ekstra lokaler er en nødvendighed for at genoprette den
lokalemæssige kvalitet, som Tallerupskolen havde indtil for få år siden.
Venlig hilsen
Toke Arndal
Formand
Tallerupskolen
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