Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur
Varde den 27. Marts 2017
Kære Politiker
Først og fremmest til vi gerne anerkende de udfordringer Varde Kommune står overfor med hensyn til det
faldende børnetal, dog med det in mente at børnetallet IKKE er faldende i Varde By. Vi vil også gerne
anerkende, at der kan være fornuft i at se på vores skole og dagtilbud.
Vi er forældre til to børn, en pige på 9 år, 3. klasse på Sct. Jacobi og en kommende skolebarn, en dreng på 5
år, som efter sommerferien starter på Sct. Jacobi.
Vi har læst de høringsforslag som er fremlagt og må sige, at det stiller os med mange undrende spørgsmål.
Vi tænkte, lad os nu lige se hvad I politikerer har af begrundelser for de forslag I har sendt i høring. Vi skal
skynde os at sige, at vi i dette svar koncentrerer os udelukkende om vores egen situation – at Sct. Jacobi
Skole foreslås lukket som folkeskole og ombygget til kommunens specialtilbud.
Vi mødte derfor forventningsfulde op til Byrådsmødet den 7. februar og må sige, at der gik det første gang
for alvor op for os, hvad vi var oppe i mod. Vi stod med megen underen og lyttede til Jeres taler. Der kom
vitterligt ikke et eneste godt argument for, hvorfor netop Sct. Jacobi skulle lukkes som folkeskole, men der
var en masse indbyrdes og rosende ord over den proces I havde været igennem.
Vi gik hjem som et stort spørgsmålstegn.
1. marts deltog vi igen i et møde på Sct. Jacobi, arrangeret af skolebestyrelsen og forældrerådet. Igen, blev
vi efter vores opfattelse, mødt af nogle passiv politikerer. Vi oplevede så godt som ingen argumenter der
talte for, at en lukning af Sct. Jacobi som folkeskole giver nogen som helst mening overhovedet. I
undskyldte jer med at I ikke kendte premissen for mødet på skolen og havde regnet med at I skulle lytte.
Vi gik igen hjem som et stort spørgsmålstegn.
9. marts deltog vi igen ved borgermødet i Fritidscentret – dette måtte være dagen, hvor I var klar til at
svare på de spørgsmål vi måtte have – men ak, nej.
Vi er nærmest der, hvor det hele er ved at være en rystende oplevelse, hvad end I taler om Varde by eller
landdistrikterne har I ingen argumenter, det er simpelthen varm luft og uden gang på jorden. I har absolut
ingen økonomisk ansvarlighed og kan ikke engang fortælle os hvordan økonomien skal hænge sammen –
”det må vi se på efterfølgende”…. helt ærligt!
Den nye Brorsonskole blev kun nævnt i Per Rask´s oplæg og siden kun nævnt som ”den nye overbygning”. I
hverken kan eller vil bygge den nye Brorson skole som er slået så stort op. Det eneste I vil er at bygge en ny
overbygning ved Campus, men lad nu være med at overbevise jer selv om, at det vil få unge mennesker til
at fravælge andre tilbud, efterskole m.m. – det er en kultur og ikke noget med om Varde by har bedre
tilbyd.
Søren Laulund, du ville gerne på landkortet med hensyn til specialområdet – hvorfor ikke have ambitioner
om at være på landkortet 2 gange!

Vi er allerede på landkortet med Sct. Jacobi skole og det skal I og vi være stolte af, så lad være med at
udslette en velfungerende skole fra landkortet, og kæmp for endnu en plads på kortet, nemlig med det helt
rigtige tilbud til specialområdet. Lyt nu til dem der ved noget om specialområdet.
Vi har hørt udtalelser til spørgsmålet omkring skolevejen ”det er mørkt på landet og bilerne køre 80 km/t,
mens de kun kører 50 i byen” Helt ærligt, hvor er sagligheden, Arne Callesen.
Hvis I ikke vil, vil vi gerne give argumenter for, hvorfor Sct. Jacobi skal bestå som folkeskole!
Vi oplever en Sct. Jacobi skole med stor rummelighed og arrangement der formår at inkluderer elever fra
alle sociale lag og kulturelle baggrunde.
Vi har en moderne skole med et åbent læringsmiljø både inde og ude.
Vi har en skole, som for bare 4 år siden stod med store problemer og et meget dårligt omdømme. Det er
blevet vendt på få år, grundet engageret lærere og ledelse og ikke mindst en masse børn og forældre som
vil Sct. Jacobi.
Vi har byens nyeste skole, en skole som gang på gang lykkedes med inklusion og god læring.
Skulle I alligevel, af uransaglige årsager komme frem til, at Sct. Jacobi skal lukkes som folkeskole, SÅ SKAL I
GØRE DET MED VÆRDIGHED over for vores børn.
I skal bygge en ny Brorson skole på én gang og ikke flytte et eneste barn, før skolen står helt færdig.
Vores børn, skal ikke lide den last, at starte op på Sct. Jacobi for 3 år efter at blive flyttet til ”de bedste”
lokaler på en meget gammel og uhyrlig nedslidt Brorson Skole, for igen – hvis alt går vel – løbende at blive
sluset ind på en ny Brorsonskole, efterhånden som der bliver plads. Børnene vil få 3 unødvendige skoleskift.
Det kan hverken I eller vi som forældre være bekendt.
Vi mener samtidig det er en illusion, at tro, økonomien hænger sammen. Vi skal i Varde by bygge en skole
til – efter jeres eget udsagn – et trecifret millionbeløb. Vi skal have ombygget Sct. Jacobi så den bliver
anvendelig som Varde Kommunens nye specialtilbud. Samtidig har vi hørt Jer sige, hvor dårligt det står til
med vores bygningsmasse i landdistriktet, hvordan i alverden kan og vil I forsvare Jeres forfordeling af
Varde by?
Vi hørte et argument, at en ny skolestruktur vil frigøre ressourcer til to-lærer ordningen op til 6 kl., men
hvordan skal den kabale gå op, når vi samtidig skal bygge nyt, ombygge og sparer 20 millioner på det
samlede budget?
Det rørte os, at høre forældre til børn med diagnoser fortælle, hvad en ny og stor by skole vil få af
betydning for deres børn.
Vi har hørt forældre og ansatte fra specialområdet, som også stiller spørgsmålstegn ved at samle
specialområdet på Sct. Jacobi og i det hele taget et specialtilbud under samme tag.
Vi har hørt vigtigheden i, at ”normale” børn spejler sig i børn fra specialområdet og omvendt.
Vi har hørt Jeres argumenter om at gøre det så attraktivt at være ung i Varde Kommune, at de unge venter
med at tage på efterskole. Det er en illusion – toget er kørt. Ideen er god, men effekten af sådanne tiltag
kan først måles flere år ude i fremtiden. Det er NU tingene sker.
Vi har hørt jeres argumenter om, at det er på Troldehøjen børnene bor – ja nu, men måske ikke 10-15 år
ude i fremtiden.

Vi hørte jer heldigvis også sige, at det er et forslag og et forslag med videst mulige konsekvenser, for at
undgå yderligere høringer.
Vi hørte jer heldigvis også sige, at forvaltningens udregning at ombygningen af Sct. Jacobi, måtte være
forkert. Økonomien hænger ikke sammen.
Vi hørte jer heldigvis også sige, at spørgsmålet om skimmelsvamp på gammel Brorson skolen, nøje skulle
undersøges.
Husk på, at I alle har været med til at skabe den Sct. Jacobi Skole vi har i dag, fordi I turde ændre
skoledistriktet. Og I holder jer da heller ikke tilbage med at sole Jer i skolen succes, når Varde skal
promoveres i pressen. Sjovt nok skolen I valgte ved Dronningens besøg
Vores forslag vil være, at beholde skolerne i Varde by som de er. Vi syntes ikke vores børn allerede i 6-7 kl.
skal spejle sig i hverken 10 kl, eller elever fra gymnasiet. Vores børn, drenge og piger, er allermest sårbare
og påvirkelige i den alder, hvor I syntes de skal spejle sig i alt for store børn og unge mennesker.
DERFOR – KOM TIL FORNUFT OG BEVAR SCT. JACOBI SKOLE SOM FOLKESKOLE.
Med Venlig Hilsen
Sine og Flemming Foverskov.

