
 

Medlemmer af Danmarks Lærerforenings Kreds 16 forsamlet til generalforsamling 
den 24/3/2020 udtaler: (i åbent brev til Byrådet) 
 
Skoleudvikling kan ikke gennemtvinges udenom forældre og medarbejdere! 
  
Ambitionerne er store, arkitekternes byggeplaner for skolebyggerierne rulles ud og fonds-
midlerne er bevilliget. Udgangspunktet for en spændende skoleudvikling synes oplagt. Des-
værre bindes projektet op på en meget stram og indgribende styring der bygger på luftige 
antagelser om, at skolen bør laves fundamentalt om for at imødekomme fremtidens behov. 
Der er tilsyneladende ikke noget reelt ønske om at få nuanceret dette dogme gennem input 
fra medarbejdere eller forældre. På den måde bliver ånden og indholdet i folkeskoleloven 
ofret på “den brændende platform”.   
Projektet er så topstyret at 91% af deltagerne i kreds 16s medlemsundersøgelse i efteråret 
2019 slet ikke eller kun i mindre grad føler sig inddraget i beslutninger i kommunen der 
vedrører deres arbejdsliv. Det er et skræmmende krisetegn for enhver organisation! 
  
Men lærerne står ikke alene med disse bekymringer. Også flere forældre og borgere er be-
gyndt at stille spørgsmålstegn ved fornuften bagved kommunens udviklingsiver og planerne 
for udrulning af projektet. Desværre svarer kommunen forældrenes reelle bekymring med 
allerede tilbageviste påstande om fremtidens arbejdsmarkeds behov.  
  
Kreds 16s medlemmer består af en bred skare engagerede fagprofessionelle, der i dagligda-
gen forsøger at lave den bedst tænkelige skole for de elever de møder på skolerne i Høje-
Taastrup Kommune. Samarbejde med elever, forældre og eksterne faggrupper er tæt på ker-
nen i det arbejde, der udføres hver dag. Derfor er det ikke bare beklageligt, men også ufor-
ståeligt, at vores egen arbejdsgiver ikke vil indgå i et reelt samarbejde om noget så vigtigt 
som fremtidens skole.  
  
Vi opfordrer på det kraftigste Høje-Taastrup Kommune til at komme tilbage på samarbejds-
sporet! 
 
På medlemmernes vegne 
  
Heidi Yoma Rasmussen 
Formand, DLF Kreds 16 
 
 
 
 
 
 
Indstilles af kredsstyrelsen til vedtagelse på Kreds 16s ordinære generalforsamling den 24. marts 2020 


