10 millioner ruller ud til skolerne
7 millioner kroner til bedre IT-infrastruktur og 3 mio. kr. til inklusionsarbejde er klar til at rulle ud på
skolerne, når Børn og Skoleudvalget har behandlet sagen på sit møde den 19. januar 2016.
”Pengene skal ud at arbejde og hører til i dette skoleår. IT-pengene vil især gå til trådløst netværk på
skolerne. Og de tre millioner til inklusion styrker skolernes evne til at inkludere. Det glædelige er, at vi også
fremadrettet kan sende pengene ud. Det var et politisk mål med ny skolestruktur, at vi skulle skabe en skole
med bedre kvalitet og bruge flere penge på indhold frem for mursten,” siger Anders Buhl Christensen (V),
formand for Børn og Skoleudvalget.
Pengene er netop en del af provenuet, der opstod i forbindelse med ny skolestruktur, som blev vedtaget af
Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.
Politisk ordfører for socialdemokraterne, Torben Hansen, er glad for at kunne styrke skolerne.
”Der er i alt 5 mio. kroner årligt til inklusion. Vi valgte ved sommerferien at kompensere skolerne for ekstra
udgifter til specialundervisning. Nu kommer de tre mio. kroner ud, og dermed kan vi styrke skolernes evne
til at rumme børn og sikre, at alle børn bliver så dygtige som de kan,” siger han.
Også gruppeformand for Dansk Folkeparti, Frank Nørgaard, glæder sig.
”Vi har frigjort midler til skolerne, og man skal da lige vænne sig til at kunne sende flere penge ud på
skolerne. Nu kan vi konkret sikre, at børnene og medarbejderne får trådløst netværk og bedre inklusion. Og
ikke mindst, så kan vi igen næste år sende midler ud på skolerne,” siger han.
Hvert år vil der blive frigjort 5 mio. kroner til øget inklusion. I år er de første 2 mio. kroner anvendt tidligere
på året til specialundervisning på skolerne. Og hvert år er der 7 mio. til bedre IT. De vil blive udmøntet efter
en pædagogisk IT-handleplan.
IT-ansvarlig på Firkløverskolen, Karsten Klokkerholm, har været med til at udarbejde den pædagogiske ithandleplan for Randers Kommune.
”En god it-infrastruktur og et trådløst netværk er alfa og omega for en it-baseret undervisning. Det er
grundlaget og vil gøre en kæmpe forskel for at kunne bruge digitale læremidler. Vi kan med it-midlerne
tage et stort skridt væk fra bøgerne og ind i digital undervisning,” siger Karsten Klokkerholm.

