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Omø, den 4. januar 2023 

 

Vedr. Møde- og slippetider i en ny skolestruktur.  

Den nye skolestruktur, som Slagelse Byråd har vedtaget, betyder formentlig, at der skal træffes nogle valg 

omkring, hvornår eleverne skal møde, og hvornår de får fri fra skole, da de to ’store’ skoler – Eggeslevmagle 

Skole og Skælskør Skole – har forskellige mødetider, henholdsvis kl. 8.30 og kl. 8.00.  

For eleverne fra Omø Skole, der starter i 7. kl. på Eggeslevmagle Skole, har mødetiderne efter den nye 

skolereform med længere skoledage betydet, at eleverne har en 11 timers skoledag (afgang Omø med 

færgen kl. 7 – hjemkomst Omø kl. 18). Det har medført, at eleverne fra Omø stort set ikke har overskud til 

andet end at gå i skole – ingen fritidsaktiviteter, ingen besøg af eller hos venner.  

Derudover har det ikke været muligt for Slagelse Kommune at overholde ’Bekendtgørelse om befordring af 

elever i folkeskolen’, hvoraf det fremgår, at ’ventetiden på skolen i forbindelse med en af 

kommunalbestyrelsen etableret befordring må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter 

skoletid. Eleverne fra Omø har fri 15.30 og kan dermed først nå 17-færgen fra Stigsnæs, hvilket betyder, at 

de skal vente mere end en time på skolen, indtil bussen afgår 16.44.  

Vi skal derfor opfordre både Børne- og Ungeudvalget og Forvaltningen til at sikre, at Slagelse Kommune 

overholder ’Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen’ fsva. ventetid for alle elever og sikre, 

at eleverne på Omø fremover kan nå færgen til Omø kl. 15.  

Det har tidligere kunnet lade sig gøre, at eleverne til både Agersø og Omø har kunne nå færgen kl. 15 ved, 

at skoledagen sluttede 14.55, og at man transporterede eleverne til Agersø og Omø med særskilt transport, 

og færgen afventede skoleelever i 10 minutter.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Nakalema Iversen   Dorthe Winther 
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