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Et flertal i Skole- og Børneudvalget svigter 

Arenaskolen og Damagerskolen 
 
I Greve Forældreorganisation (GFO) er vi kede af at erfare, at et flertal i Skole- og Børneudvalget har 

valgt at gå imod egne principper og beslutte, at de oprindelige skoledistrikter fastholdes for skoleåret 

2021/2022. Dette medfører, at der oprettes 3 0.klasser på Krogårdskolen og kun 1 på Arenaskolen, og 

at der indskrives færre elever på Damagerskolen, end de 22 elever pr. klasse i gennemsnit, som 

vedtaget. 

 

Dette betyder, at man afviger fra Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Greve Kommune og de 

vedtagne principper for indskrivning til 0.klasse. Da ændringen med flydende skoledistrikter sidste år 

blev vedtaget, var det ud fra ønsket om at udnytte skolernes kapacitet bedre. Som det fremgik af 

materialet til forslaget om flydende skoledistrikter, er det netop Damagerskolen og Arenaskolen, som 

har brug for tilgang af elever.  

 

Forud for beslutningen om at gå imod Styrelsesvedtægten henvendte vi os til udvalget for at gøre 

opmærksom på uhensigtsmæssigheden ved at fravige den vedtagne strategi. Afvigelsen vil få store 

økonomiske konsekvenser, særligt for Arenaskolen, som vil miste ca. 700.000 kr. årligt de næste 9 år. 

Det var vores håb, at Skole og Børneudvalget havde så stor tiltro til den nye strategi, som de selv har 

fået vedtaget, at man ville forblive tro mod den oprindelige beslutning og lade den arbejde. Ved at 

fravige den vedtagne procedure svigter man nu de skoler, som har allermest brug for tilgang af elever 

og den medfølgende økonomi. Kommunens forældre mangler klare argumenter for, hvorfor de skal 

vælge netop Damagerskolen og Arenaskolen, hvis ikke en gang politikerne selv støtter op om den 

vedtagne strategi for at løfte skolerne. 

  

Såfremt Skole- og Børneudvalget havde haft en salig grund til at fravige den vedtagne procedure, 

burde der som minimum opstilles kriterier for i hvilke konkrete situationer, den vedtagne procedure 

kan sættes ud af kraft. Ikke mindst for at forventningsafstemme med forældre til kommende 

skolestartere i hvilke situationer, forældrenes ønsker kan imødekommes, selvom dette måtte være i 

strid med den gældende styrelsesvedtægt. 

 

Vi er skuffede over beslutningen og opfatter det som at tisse i bukserne. Hvordan skal det lykkedes at 

få løftet Greves folkeskoler til et ensartet niveau, hvis man bevidst fravælger at holde hånden under 

de skoler, som har det økonomisk sværest. Den eneste løsning er at kompensere Arenaskolen og 

Damagerskolen for de midler, der med et trylleslag blev dem frataget over de næste 9 år. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen, Greve Forældreorganisation 


