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Vedrørende: Skoler og dagtilbud for alle.
Det er blevet utrygt at være forældre til et barn i folkeskolen i Varde Kommune.
Vi sættes kniven for struben, og skal deltage i en konstant konkurrence mod hinanden. Og dette har
stået på i mange år. At kommunen tager ansvar og står for nedrivningen af gamle skolebygninger
som ikke kan bruges til andre formål er beundringsværdigt. Det udviser initiativ.
Men er det initiativ at spille kommunens borgere ud mod hinanden?
Er det at tage ansvar, når der gives skyld til de forældre som vælger, at give deres børn et efterskole
ophold?
Er det ”skole og dagtilbud for alle” når der tydeligvis skal bygges prestigeprojekter i Varde by, og at
andre skoler nægtes muligheden for renovering/udvidelse?
Er Sct. Jacobi Skole overflødig?
Nej det er den ikke. Den er et fremragende eksempel på, hvordan god ledelse og ildsjæle kan
ændre en ellers lukningstruget skole. I 2008 kunne der kun oprettes én 0. klasse. I 2016 blev
der oprettet 3. På under 8 år er udviklingen ændret så drastisk, at der ikke er plads til flere
elever. Hvis det ikke er et bevis på, at dét Sct. Jacobi Skole kan er bevaringsværdigt, hvad er
så? Sct. Jacobi Skole er alt andet end overflødig, andre bør bestræbe at lave skole som den!
Den evige diskussion!
Der er blevet spurgt om Varde By i virkeligheden består af 3 landsbyer, med hver deres skole.
Ja – det gør den. På samme niveau, som der har været en skarp opdeling på gymnasiet, om
man var frø, semi eller stork, så har den skole, man kender, altid været den bedste. Der har
aldrig været en valid forklaring, men kulturen har været, at ens egen folkeskole er et niveau
over andre, og man har haft sit at sige, om de børn man ikke kendte på de andre skoler.
Ganske som i nabolandsbyer. Kan dette undgås eller mindskes?
En samlet løsning?
Vi vil gerne foreslå at de tre nuværende skoler samles til 1 skole med 2 ledelser på tre
matrikler. Den ny - Varde Skole - fordeles så 0.-6. kl. går på de nuværende Lykkesgård (Varde
Syd) og Jacobi (Varde Midt) skoler – de er nyrenoverede og har både miljø og lokaler til at
løfte opgaven. 7.-9. kl. skal gå på en ny overbygningsskole med egen ledelse (Varde Nord).
En meget egnet placering vil være i tilknytning til rundkørslen ude ved sletten. Denne
placering vælges, hvis man i byrådet ønsker at skabe et dynamisk miljø, hvor de unge
teenagere får deres eget, hvor de kan være dem selv. Den gamle Brorson grund kunne
udstykkes til et nyt atraktivt villakvarter.
Har vi glemt specialområdet?
Nej, der er en del skriverier for og imod om specialrækken skal løsrives. Er det inklussion
når børnene af sikkerhedsmæssige årsager skal afholde frikvarter hver for sig? Vi vil gerne
forslå at det gamle hjerte center laves om til specialskole. Det er lave bygninger med små
rum. Formentlig har nogle af disse rum allerede indeholdt en lift. Og så har bygningerne

beliggenhed! Der er gang/cykelsti hele vejen til Lykkesgaardskolen (Varde syd). Her er der
mulighed for, at de børn der kan rumme en folkeskole ville kunne komme på besøg i det
omfang der er hensigtsmæssigt. Det ville være folkeskole for alle.
Apropos alle, er der stadig plads til de elever som har høj boglig intelligens og knap så høj
social?
Indførelse af en rigtig skolebus !? – evt. med køb af buskort.
Det ville sikre skolevejen for alle børn i byen, og ville kunne åbne for at Lykkesgårds Skolen
(Varde Syd) ville være et godt valg for alle børn i byen. Det vil binde Varde by sammen og
gøre hverdagen lettere for familier med lange arbejdsdage, så børnene ikke skal hentes, men
selv kan komme hjem, uanset forældrenes bopæl i forhold til skolen.
De penge der frigives i forhold til økonomien i det af byrådet aktuelle forslag, vil give mulighed for
en opkvalifisering af samtlige skoler i kommunen, så de børn, der ikke kan rumme mere end 20
elever i deres klasse, også har et sted at modtage undervisning og få en fair chance i livet.
Det vil være Folkeskole for Alle.
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