25. oktober 2019

Høringssvar vedr. ny skolestruktur i Hvidovre kommune.
_______________________________________________________________________________________
Esajasskolen – Hvidovre kristne friskole - har ligget i Hvidovre kommune siden 1980 og tæller nu ca. 250
elever, som for størstedelen (lige omkring 70%) er børn bosiddende i Hvidovre kommune. Som det fremgår
både af vores navn, men også at elevsammensætningen, betragter vi os selv som en del af Hvidovre
Kommunes samlede skoletilbud.
Derfor ønsker vi også at bidrage med høringssvar vedrørende Hvidovres fremtidige skolestruktur.
Med et stigende børnetal i Hvidovre kommune ønsker Esajasskolen at bidrage med kvalificeret
undervisning på linje med Hvidovres øvrige skoler, og vi ser os selv som medarbejdere på Hvidovre
kommunes ønske om at lave fagligt kvalificeret undervisning til kommunens børn.
Esajasskolen har i mange år haft et meget frugtbart samarbejde med Kommunen og herunder også
lokaleadministrationen. Et samarbejde som, siden skolen blev startet, har ført til, at vi i 2013 med
kommunens opbakning har haft en aftale om faste lejetider i Sønderkærhallen fordelt på alle ugens fem
dage. Vi har delt tiderne i Sø-hallen med Risbjerg, som har haft tiderne fra 8-10, vi har haft tiderne fra 10-12
og Gungehus har haft tiderne fra 12-14. Derudover har vi haft lovning på to x to positioner i den lille sal.
Siden Hvidovre Privatskole kom til, har vi dog skulle aftale placeringen af disse positioner direkte med
Hvidovre Privatskole, hvilket også har fungeret rigtig fint.
Ordning har fungeret rigtig fint de tre skoler indbyrdes - vi har i gensidig forståelse givet plads for hinanden
i forbindelse med f.eks. afvikling af afgangsprøven i idræt og ved andre lejligheder. Ordningen har siden
2013 gjort det muligt for os at lægge skema før sommerferien i lighed med kommunens øvrige skoler.
Dette har været og er meget værdsat af skolen.
I forbindelse med etablering af lejemål med Hvidovre Privatskole blev vi den 30/4 2015 ringet op af Malene
Theisen fra Hvidovre Kommune, som bekræftede for os, at det på mødet den 29/4 var godkendt, at vi
kunne fortsætte vores lejemål af idrætslokaler på samme vilkår som tidligere.
Vi glæder os over, at vore Hvidovre-børn på den måde får samme mulighed for gode faciliteter til idræt og
samtidig skaber det en mulighed for større åbenhed mod lokalsamfundet. Esajasskolen ønsker ikke at være
en skole som lukker sig om sig selv.
Vores meget store ønske er, at kommunen fortsat som en del af den nye skolestruktur, vil medtænke
Esajasskolens muligheder for at leje Sønderkærs idrætsfaciliteter som hidtil.
Venlig hilsen på vegne af bestyrelsesformand Hanne Riis og undertegnede
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