TILLYKKE TIL TEKNISK SKOLE
Af Peter Nyegaard Jensen
Medlem af Silkeborg Byråd (V) og bl.a. i Arbejdsmarkedsudvalget
Ved første spadestik til en ny erhvervsskole den 17. august, skal herfra lyde et stort TILLYKKE til skolen
og til Silkeborg Kommune.
Glemt er, at der skulle gå 5 år, fra bestyrelsen gav grønt løs, med utallige forsinkelser, før det første
spadestik nu kan tages.
Skolens bygninger og arealer har alt for længe fremstået som det ejendomsmæglere kalder
"håndværkertilbud". Nu bliver arealerne endeligt forvandlet til en rigtig byggeplads.
På arbejdsmarkedet er der behov for erhvervsuddannede og skolen skal spille en langt større rolle, for at
aktivere de mange unge uden job eller uddannelse. Teknisk Skole er uhyre vigtig for Silkeborg
Kommune.
Det politisk mål er, at 25% af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Man er imidlertid meget lang
fra målet og det går den gale vej. Derfor er det første spadestik en absolut nødvendig milepæl, for at få
udviklingen vendt. Derfor er det fantastisk, at der nu sker noget på Bredhøjvej!
Jeg har flere gang nævnt problemstillingen med den langsommelige byggestart for byrådskolleger samt
for repræsentanter for skolens bestyrelse og ledelse.
I takt med at intet skete, skærpede jeg tonen og tangerede iflg. MJA´s chefredaktør civil ulydighed. Jeg
stod bl.a. til verbal spanking, da jeg konstaterede, at ”bygge-raketten ikke just drønede afsted med
warp-speed”, hvorfor jeg opfordrede skoens ledelse og bestyrelse til at ”få fingeren ud af røret”.
Historien er imidlertid inderligt ligegyldig, i den forstand, at den ikke kan laves om.
På skolen ved man heldigvis, hvad der skal til, for at missionen kan lykkes. Med det første spadestik
ligger forudsætningerne for et drømmejob udi forandringsledelse lige for (Google f.eks. Kotter):
• Det politiske ønske om forandring er tilstede.
• Skolen har selv præsenteret flotte planer for pædagogik, undervisning og fysiske rammer.
• Den brændende platform og "sence of urgency", som forandringsagenten spejder efter, er ubetinget
tilstede.
Forandringsledelsesmæssigt er det en dødssynd at tabe momentum, så hold nu dampen oppe … også
efter champagnen fra første spadestik er drukket.
Skolen er en selvejende institution. Derfor må bestyrelse og ledelse aktivt svinge dirigentstokken. Vi
andre må spille med. Inden for lovens rammer hár kommunen såmænd allerede bistået og strukket sig
langt, for at få kabaler til at gå op.
Bedre sent end aldrig, fejrer vi nu denne vigtig milepæl …og så ser vi fremad.

