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Skolefællesskaber – et høringssvar
Sejs-Svejbæk Lokalråd har udadtil holdt lav profil under den ophedede debat om den
nye skolestruktur. Men vi har naturligvis både læst høringsforslaget, lyttet til de mange forældreprotester og herefter sendt vores samlede vurdering i et høringssvar til
Silkeborg Kommune.
Overordnet set ønsker vi så vidt muligt at bevare Sejs Skole i sin nuværende form.
For de mindste børn – specielt i indskolingen – mener vi det er vigtigt, at undervisningen som hidtil foregår i lokalområdet. Derfor roser vi også Byrådets beslutning om
ikke at ville lukke skoler (undervisningssteder) i denne byrådsperiode.
Den foreslåede skolestruktur har tydelige udfordringer. Vi ser imidlertid også fordele
ved at etablere skolefællesskaber, både faglige og sociale. Især eleverne i udskolingen
har fordele af de større fællesskaber og flere valgmuligheder der opstår på grund af
samarbejdet mellem flere skoler.
Sejs Skole har tradition for at modtage elever fra andre skoler, bl.a. Linå, og et skolefællesskab med skolerne i Resenbro og Langsø vil give en større social og kulturel
mangfoldighed end hidtil, til gavn for både elever og lærere.
Lokalrådets høringssvar kan læses på vores hjemmeside.

Ny hjertestarterforening på vej
Vil du gerne være med i et fællesskab som har til formål at redde liv i vores lokalområde, så sæt kryds i kalenderen den 10. februar 2016. Denne dato er nemlig fastsat
til stiftende generalforsamling for en ny hjertestarterforening i Sejs-Svejbæk.
Foreningens vigtigste opgave bliver i første omgang at skaffe sponsorer, der vil give
støtte til at anskaffe tre hjertestartere til vores lokalområde. Det bliver desuden foreningens opgave at sikre, at der hele tiden er et korps af mennesker i lokalområdet,
som er klar til rykke hurtigt ud, hvis uheldet er ude.
Lokalrådets trivselsgruppe har i et års tid arbejdet på at få etableret et lokalt hjertestarterkorps, og de håber naturligvis at det vil lykkes både at finde sponsorer og et
tilstrækkeligt antal interesserede til at give foreningen en god start.
Hvis du er interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte lokalrådsmedlem Karen Lykkegaard på tlf. 40 81 18 32. Alternativt kan du sende en mail til Helle
Busk på adressen helle.busk@skolekom.dk.
Kom og hør nærmere om planerne og om, hvordan du selv kan bidrage. Generalforsamlingen holdes i Multihuset kl. 19.30.

Sæt kryds: Borgermøde den 9. marts
Datoen for forårets borgermøde er nu på plads, så reserver allerede nu datoen den 9.
marts i din nye 2016-kalender. I lokalrådssammenhæng har det seneste år været
præget af vores arbejde med udviklingsstrategien for Sejs-Svejbæk. Og det bliver da
også en del af temaet for borgermødet, at vi skal i gang med at føre nogle af vores
visioner for lokalområdet ud i livet, bl.a. vil vi fortælle om den seneste udvikling omkring planerne for De Små Fisk.
På mødet skal vi desuden have valgt en eller flere suppleanter til lokalrådet, som i
øjeblikket ingen suppleanter har. Mere om borgermødet i februar-udgaven af Foreningsnyt.
Sejs-Svejbæk Lokalråd ønsker alle en god jul og et godt nytår 2016!
Vandrestikort (anno 2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside.

Sejs-Svejbæk Lokalråd er
Helle Præsius Busk (formand), Bjørk Fredslund Andersen (næstformand), Klaus Kirkegaard (kasserer), Aase I. Madsen (sekretær), Kirsten Kristensen, Karen Lykkegaard
og Eske Eskesen.
På www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk kan du læse nyheder, høringssvar og referater fra lokalrådets og arbejdsgruppernes møder.
Mød os også på www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad - klik ”synes godt om”
vores side, så får du aktuelt nyt om vores aktiviteter. Vær i øvrigt opmærksom på, at
siden er offentlig – du behøver altså ikke have en personlig Facebook-profil for at
kunne kigge med på siden.

