
er er enighed mellem om, at det ikke 

længere er muligt at drive en skole inden for folkeskolens rammer i Dannelunde. Dannelunde skoleafdeling 

lukkes derfor pr. 1. august 2020”. 

Hvilke rammer inden for folkeskolen. Der står ikke noget om hvilke rammer der refereres til! Er det lovens 

rammer? 

 

Følgerne af en skolelukning er velkendte. Brugsen risikerer at lukke, foreningslivet får vanskeligere vilkår, og 

området bliver mindre attraktivt for tilflyttere.  

Men mere end det. Dannelundes lukning danner oplæg til den mest storstilede centralisering i Lollands 

historie. I det udsendte forslag er der ”bisætninger”, der handler om at overveje yderligere lukninger af 

kommunens mindre skoler. Sigtekornet er nu rettet mod Horslunde, Søllested, Holeby og måske også Rødby. 

I alle tilfælde skal alle erhvervsklaser samles i Nakskov og Maribo, hvilket betyder lukning i Rødby. 

Kommunens landdistrikter står over for yderligere udmarvning. Alt sammen sker det i et naivt håb om at 

opnå rationaliseringsgevinster, uden det mindste forsøg på at opregne de store omkostninger, som en 

skolelukning har for miljø, klima, transport og attraktionsværdi. Der spilles højt spil. Det er forståeligt at 

flertallet har villet en hurtig proces, en afkortning af demokratiet, så man kan komme videre uden for meget 

”støj” fra borgerne.  

 

En skolelukning er en ren tilståelsessag. Den udtrykker manglende politisk vilje til at udvikle vore 

landdistrikter. 

Børnene er der jo. 

Hvad har børn og skoleudvalget gjort for at løse problemerne, med forældre som vælger privatskoler. 

 

Hvorfor har vi kun fået ét forslag fra administrationen, på udfordringerne. Der burde have været mindst ét 

alternativt forslag at forholde os til. 

 

” Udover at lukke Dannelunde skole er A, V, DF og SF enige om, at der er behov for en debat om, hvordan 

kommune og lokalområder kan tilvejebringe forudsætningerne for stærke skoler og dagtilbud i både byer og 

landdistrikter”. 

Hvorfor først nu!! Den debat burde havde været taget inden forslaget om lukning af Dannelunde skole. 

Det skriger til himlen med den manglende borgerinddragelse. 

 

Vi har bemærket, at der i Dannemare er lokal vilje til at imødegå denne udvikling ved at oprette en privat 

skole. Det er et prisværdigt initiativ, som bør støttes. Tilbage bliver imidlertid, at man påtvinger et områdes 

forældre en ekstra skat, hvis de vil have deres børn gående i den lokale skole. Det er en udvikling, som vi 

finder uacceptabel. Vi ønsker ikke en opdeling af Lolland Kommune med skattefinansierede skoler i byen og 

betalingsskoler på landet.  

 

Borgere er blevet lokket til Dannemare e smukke ord, der står i den 

vedtagne kommuneplan (som skulle gælde i 10 år) om borgernes adgang til basal offentlig service, 



deriblandt skoler, i vores oplandslandsbyer og oplandslignende landsbyer, lyder hult, når resultatet er en 

fortsat centralisering. 

Der er intet i evalueringsrapporten fra Epinion eller andre steder, som peger på et påstået lavere fagligt 

niveau på Dannelunde skole. 

Ifølge evalueringen fra Epinion, efterlyser lederne tid til administrative opgaver. Dette kunne løses langt 

bedre og billigere ved at ansætte administrative medarbejdere, som er uddannede til opgaven.  

 

 

 

Enhedslisten stemmer imod en lukning af Dannelunde skole, idet vi mener det har ødelæggende 

konsekvenser for lokalområdet og at der med fordel godt kan drives en stærk skole i Dannemare inden for 

folkeskolens rammer, hvis den politiske vilje er der. 

Enhedslisten stemmer imod at bruge 5,5 mio.kr. på at ændre ledelsen, som ifølge evalueringen 

 
 

Fri os for mere dræbende snak om skolelukninger. Vor opgave er i stedet at udvikle nærhed og mangfoldighed 

med nogle få, men jævnt fordelte fyrtårne overalt i kommunen.  

 



Enhedslisten vil en anden vej. Vi vil ikke afvikling. Vi vil udvikling. Vi vil sætte fokus på de reelle problemer 

med medarbejderrekruttering, efteruddannelse og inklusion. 

• Vi vil sikre en attraktiv tilflytning ved at fastholde små og store skoler i vor kommune. 

• Vi vil sikre medarbejderrekruttering og efteruddannelse med høj kompetencedækning af 

linjefagslærere.  

• Vi vil sikre en nænsom inklusion, der sikrer alternative tilbud i tilfælde, hvor inklusion er skadelig. 

• Vi vil styrke det lokale demokrati fort forældre, elever og medarbejdere . Det indebærer en 

nærværende ledelse der aflastes for administrative opgaver blandt andet ved ansættelse af flere 

HKere  f.eks. i fleksjobs og ved at sikre reel beslutningskraft over al daglig drift. 

• Vi vil bevare vores landdistriktsskoler og dagtilbud, som lokale kraftcentre, men vi vil mere end 

det.  

Vi vil politisk være med til at støtte og udvikle vores landsbyer til sprudlende byer i et samarbejde med 

borgere, skoler, daginstitutioner, SFO, plejehjem, sportsforeninger, den lokale købmand, erhvervslivet, 

menighedsråd, frivillige foreninger og andre som vil samskabelse og fællesskabet. Zebralandsbyer. Vel at 

mærke på hver enkelt landsby´s ønsker. 

  


