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Hej Birthe
Hermed mine kommentarer vedr. ny skolestruktur:
Kritik af strukturforslag:
Der vil om 12 år være 800 færre elever i Varde kommune, men kun 50 i Varde by
i følge jeres analyser. I alt har i, ifølge jeres analyser, kun reduceret antallet af
klasser i kommunen, med 7 klasser om 12 år. Alle i oplandet - og mon ikke det er
Billum skole som bliver til friskole??
I vil reducere antal m2, men I flyttet dem blot fra Jacobi til Brorson og
Lykkegårdsskolen. Pris 76 mil.
Dertil kommer bygningen af en overbygningen. 132 mil i følge jeres beregninger,
og så mangler I 0-6kl. Min 90 for renovering af ekst. bygninger eller en helt ny
Brorson for 0-6 kl 120 mil.
Dvs uanset hvordan I end vender og drejer det, kommer det til at koste over 300
mil i sidste ende. Dertil kommer også ombygningen af Jacobi. Skyder på 20-30
mil. Og så blev der sagt på borgermødet i Lerpøthallen, at man ikke kan
genkende tallene???
Og I vil fortsat have 3 folkeskoler i Varde by, men nu også en specialskole. Dvs
vi får endnu en skole= flere m2. Giver da god mening ��
I vil lave bedre muligheder for overbygningselever. Men hvor meget mere kan
man tilbyde 3 klasser pr årgang kontra 2?? Skal det give mening skal der kun
være en.
I mener, at I med overbygningerne kan holde flere 9. klasser i folkeskolen, men
at tage på efterskole er noget kulturelt og en oplevelse, som kun opnås når man
bor på skolen.
I vil tilføje i alt 10 mil årligt til renoveringer og 10 mil til kvalitetsløft, men skal
samtidig spare 40 mil for at finansiere den dyreste løsning i forhold til jeres
beregninger. Hvordan hænger det sammen???
Det lyder heller ikke som om specialklasserne syntes det er en god ide, at de
samles på en skole.
Callesen, begrunde på forældremødet på Jacobi, at om få år er der ikke mange
børnefamilier tilbage i Varde midt. Der bliver bygget rigtig mange lejligheder til
familier pt. i Varde midt. Hvordan hænger det sammen??

Forslag til ny struktur:
Da Varde kommune vil ændre på strukturen, tænker jeg, at det der måske vil
give mest mening, er at lave en overbygningsskole samt 2 skoler i Varde by med
0-6kl.
Tænker at man skal lade 0-6 klasse være i Lykkegårdsskolen og anvende den
ekstra plads der vil være efter overbygningen til at samle specialklasserne der såfremt de er med på ideen. Dermed undgår man at flytte dem, fra det miljø de
er trygge ved, og de har stadig almen skole til at spejle sig i.
Om jacobiskole så skal være for 0-6kl, eller det er overbygningen for Varde by,
skal overvejes. I stedet for at renovere Brorson, rives den ned og sælges som
byggegrunde. En ny skole bygges ved Lerpøthallen, som enten skal være til
overbygningen eller 0-6kl.
Man kan sige at med legepladserne og multibanerne er Jacobi klar til 0-6 kl,
hvorimod overbygningen har brug for lidt andre typer udefaciliteter og derfor
foreslår jeg at det er overbygningen, som får den nye skole ved Lerpøthallen.
Dermed kan I også tilbyde sportsklasser med mulighed for talentudviklingen som
man ser i Esbjerg.
Pludselig kan i måske lokke elever til fra andre kommuner, i stedet for at få dem
til flygte!
Afslutning:
For mig virker det hele som om, at man har kastet en masse forskellige forslag i
en pose og trukket 1 tilfældig op.
For byrådsmedlemmerne vil huskes for noget. I vil vise, I tager ansvar. Det sagde
i selv til borgermødet i Lerpøthallen. Men hvis I vil vise i tager ansvar, så er det
valgte forslag ikke løsningen. Hverken for vores skoleelever, eller resten af
kommunens borgere, som kommer til at betale regningen.
Det billigste vil dog være, blot at bygge en ny Brorsonskole, da jeg godt ved at
det sjælden kan betale sig at renovere, og så lade resten af skolestrukturen
være, som den er i dag!!!
Håber i får en masse høringsvar, som kan skrues sammen til noget fornuftigt!
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