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From: Jytte og Bo
Sent: Monday, March 6, 2017 12:26 PM
To: erbn@varde.dk
Cc: pjen@varde.dk ; bboe@varde.dk
Subject: Hørings svar omkring Billum skole fremtid.

Til Erik Buhl, Per Rask Jensen og Britta Boel.
Har I hørt om de forældre, som er 90 % tilfredse med den kommunale skole og ikke vil bruge
Friskolen i Billum ? Har I hørt om os? Nej vel – for vi råber ikke højt, men nu skal I bare
hører......
Som forældre til børn som går på Billum skole, bliver vi som forældre nød til at råbe højt. Vi
acceptere ikke, det vi oplever lige nu, det virker urimmelig, at byde vores børn, at ville køre
friskole og alm. skole i samme bygning!
Hvorfor vi skal til Janderup skole, inden de skal slutte af i Oksbøl, skal vores børn igennem tre
forskellige skoler fra 2017/2018????
Dagplejen + Børnehaven samarbejder med Oksbøl. Vi kommer i gæstedagpleje i Oksbøl.
Børnehaven er en del af børnehaverne i Oksbøl, de deles om bussen – Indtil Billum igen bliver
til Billum Børneby.
Vores lokale dagplejer mødes med dagplejer i Oksbøl – skal de fremadrette til at mødes med
de private dagplejer i Janderup?
Alt samarbejde på Billum skole foregår med Oksbøl, fordi de er en underafdeling af Oksbøl.
Der holdes legedage sammen i 0-3 kl. Fælles idrætsdag og mange andre ting, lærer vikar fra
Oksbøl. Svømning i Oksbøl. Ledelsen kommer fra Oksbøl, og dem kender vi efterhånden.
Jeg kan faktisk ikke husket en eneste ting i samarbejde med Janderup skole – Det er aldrig
sket.

Selv konfrimationen er rette ind efter klassekammerater i Oksbøl.
Vores børn vil komme til at opleve tre skoler, til trods for at de bor på samme adr. Det virker
total urimmelig for vores kære børn, som jeg bestemt ikke er tilfreds med.
Der er frit skolevalg, ja i det omfang at der ikke er for mange elever på årgangen, og der kan
man blive ramt, fordi der pt er lukket for tilgang i Oksbøl på nogle årgange – tænk at I kan
kræve at vores børn skal til Janderup skole i måske max 2 år, det hører simpelthen ikke
hjemme nogen steder.
Hvis Janderup har plads, når man ikke ønsker at vælge en Friskole.
Hvordan vil I sikre læring og udvikling, når et barn skal oplever skift af skole, som vi som
forældre ikke kan ændre på.
Der skal være muligt at oprette en ekstra skole klasse, så I ikke tvinger os til at flytte vores
børn rundt, Billum – Janderup – Oksbøl
Stå nu ved, at Billum børn kun skal flyttes til Janderup for at sikre deres børnetal – Det giver
overhovedet ingen ide at kigge mod øst/ Janderup – når ALT andet altid har været mod Vest/
Oksbøl.
Vi er faktisk som forældre fuld tilfreds med den kommunale skoletilbud, og ønsker ikke pt. at
benytte kommende Friskole i Billum, men vi kan jo blive nødsaget til dette for at undgå
Janderup. Ingen børn på Billum skole, kender til samarbejde med Janderup skole – De har
aldrig været der og aldrig samarbejdet med dem, men ALTID Oksbøl.
Endvidere tænker vi, at I vælger en ordning, som at drive Friskole + kommunal skole i samme
bygning – hvordan vil I overhovedet udføre denne tanke? Skal os fra det kommunale have
røde bluser på og friskolen blå – Det giver stor frustrution som forældre og hvad med vores
børn – og ikke mindst de ansatte – Ville I selv være med ? Hvordan vil I dele lokalerne? Prøv
nu lige at tænke logisk og fornuftigt – Så luk skolen nu i år 2017 og lad vores børn komme til
Oksbøl, alle der ønsker det! I har sovet i timen, kun hørt om Frikskole, Friskole og Friskole –
hvad med vi andre? I siger selv, at man I Billum kun ønsker en Friksole.
Store ros og respekt til den gruppe fra Friskolen, men vi har ikke råd til “En ommer” hvis det
nu alligevel ikke går – hvis vores børn skulle starte om 5 år og Friskolen havde vist resultat – så
havde vi valgt friskolen, men vi har ikke råd “en ommer”
Så luk dog Billum skole 2017, når det er det I vil og lad dem drive en Friskole, men gi os
forældre sikkerhed på, for at vi allesammen kan komme til Oksbøl – så vores børn ikke skal
igennem så mange skoleskift.

Det virker så grotesk og urimmelig, hvis vi ikke kan få lovet garanti for at de børn der skal
videre fra Billum.
Prøv lige at sæt jer ind i børns skolegang i Billum – de hører ikke om andet end Friskolen – og
hvis vi som forældre ikke engang kan sikre dem, at de skal følges til Oksbøl, så giver det
bestemt ikke trivels, og evnen til læring og udvikling af barnet.
Vågn op og mærk efter – dette foreslag giver slet ikke nogen megning for de børn, som
allerede går på Billum skole.
Forventer I tænker over det.
MVH
Jytte Damgaard Sørensen
Hannevangvej 52,
6852 Billum

