ST. LAURENTIUS SKOLE ER GODKJENT
11. mars 2013 godkjente Utdanningsdirektoratet søknaden om å starte privat katolsk
barneskole i Drammen. Skolekomiteen fikk brev om dette 13. mars, samme dag som pave
Frans ble valgt.
Brevet sier at menigheten kan starte skole for 1. – 7. trinn med opptil 70 elever. Skolen kan
starte enten denne høsten, høsten 2014 eller 2015. Hvis den ikke kommer i gang innen 2015
må det søkes på nytt. Brevet siterer også Drammen kommune, som sier: ”Drammen kommune
er positiv til at private skoler etablerer seg i kommunen, da dette kan være et godt supplement
til den offentlige skolen. Etablering av St. Laurentius skole i Drammen vil ikke få noen
konsekvenser for skolestrukturen i Drammen kommune”.
Brevet sier også at flere praktiske ting må være godkjent før vi kan få en endelig
driftstillatelse. Skolekomiteen må finne godkjente lokaler i henhold til diverse regler for
skoledrift, ansette lærere med godkjent utdanning og ha en realistisk prognose for elever og
klasser de første årene.
Når det gjelder lokaler, må vi enten satse på egen eiendomsmasse i Cappelensgate, eller se oss
om etter å kunne leie andre lokaler i nærheten. I Cappelensgate 1 er menighetens grupperom
mulige i en startfase, men Cappelensgt. 5 (huset ved siden av, som menigheten eier) er også
en mulighet for drift av alle klassetrinn sett i sammenheng med menighetslokalene, men da
for en skole i kun liten skala. Skolekomiteen vil fremover vurdere dette alternativ i samråd
med menighetsrådet og ansvarlige for eiendomsforvaltningen i OKB. Skolekomité, sogneprest
og menighetsråd vil altså se på mulighetene i samarbeid med bispedømmet. Skolen kan ikke
ansette rektor eller lærerkrefter før alle ting er på plass, og endelig oppstartsdato klarlagt.
Til alt dette trenger vi penger. Når skolen er i gang, vil vi motta driftstilskudd fra staten med
85 % av standardsatsene for drift av grunnskoler i Norge. I tillegg kommer skolepenger. Men
skolen må samle inn mer bufferkapital til de første års drift, fordi det vil bli en del utgifter for
å komme i gang. Hvis Cappelensgt. 5 skal brukes, må det uansett ombygges og kanskje
bygges helt nytt, og dette kan kreve betydelige investeringer. Ved siden av leieinntekter fra
skolen må da innsamlede midler være i en størrelsesorden som ved bruk av kirkens egen
eiendom til skoledrift kan forsvare og nedbetale investeringen.
Skolekomiteen ber alle medlemmer i menigheten om å bidra. Det er nå det gjelder! St.
Laurentius skole trenger gavmilde givere for å komme i gang!
Du kan:
- gi bidrag til konto 2220.20.72813 i Sparebanken Øst
- gå inn på www.katolsk.no og velg Donasjoner i menyen på venstre side. Husk da å
”velge prosjekt”, skolen har prosjektnavnet ”Drammen – St. Laurentius skole”
- gi penger i innsamlingsbøsse i kirken
- alle innsamlede midler går uavkortet til skolen uten fradrag av administrasjonsutgifter.

