Til byrådet i Varde kommune.
Vi er en ﬂok lærerstuderende fra UC Syd i Esbjerg, som i de sidste par år har været enormt glade for Sct.
Jacobi som prak kskole. Vi har oplevet Sct. Jacobi, som en milepæl, i forhold l at inkludere elever. Vi vil
al d huske hvad vi har lært på denne skole, fordi det er så ekstraordinært og ud over det sædvanlige.
Der er al d blevet taget godt hånd om os prak kanter. Så godt, at ﬂere af os, har valgt at være i prak k på
skolen mere end én gang. En fantas sk ledelse, med et stort engagement i skolen, skolens elever og
ansa e kunne i den grad mærkes, når man var på stedet. De e, også i takt med det fuldstændig
fantas ske kollegiale teamsamarbejde, som man som prak kant i den grad blev inddraget i, og var en stor
del af under prak kforløbet. De, der er lærere på Jacobi er ikke kun ansa e på skolen, men brænder for, at
eleverne skal få så meget som muligt ud af deres skolegang, også selvom andre skoler ville have valgt at
sende dem l andre special lbud.
Vi har i vores prak kforløb fulgt en klasse med elever, med så mange med forskellige forudsætninger, at
det næsten ikke var l at tro. Alligevel formåede klassens lærerteam, med en fremragende klassestruktur
at skabe gode rammer, samt lgodese alle elever i klassen. Et fuldstændig fantas sk stykke arbejde med de
elever. Eleverne var trygge og glade, og ﬁk en masse ud af undervisningen rent fagligt. Denne klasse var,
set udefra, skræmmeeksemplet på hvordan inklusionen er blevet skærpet. På trods af alle disse
udfordringer formår de e dyg ge og velfungerende lærerteam at fortsæ e i en klasse, hvor alle andre
ville give op.
Denne klasse, ligesom mange andre klasser, vil blive meget berørt af sådan en kæmpemæssig
omstrukturering af skolerne i Varde, og derfor kan man frygte, at de elever der allerede er udsa e, både
fagligt og socialt endnu en gange bliver tabt på gulvet. Derfor løber det gennem vores tanker; Hvordan kan
man llade sig at omstrukturere og opspli e klasser og dermed igen ramme de svageste elever?
Vi undrer os også over, hvorfor det er Sct. Jacobi, der skal lukkes, skolen ikke er særlig gammel? Det er en
skole, hvor vi alle har nydt at opholde os. Lokaler og opholdssteder er, på Sct. Jacobi, meget indbydende
og store. Skolen bærer ganske enkelt præg af, at den ikke har mange år på bagen.
Vi, studerende fra UC Syd, følte os hur gt som en accepteret del af skolen og følte at vores syn på læring
blev taget seriøst, på trods af vi ”bare” var prak kanter, hvorfor vi også selv kunne se os arbejde på denne
skole i blandt alle disse stærke, engagerede og vanvi gt dyg ge lærer. Vi mister ikke kun en frem dig
arbejdsplads, men også en kæmpe samarbejdspartner i forhold l prak kanter. Det er også en af de
skoler, der har ha bedst hånd i hanke, når vi har udvekslet oplevelser og erfaringer med vores
medstuderende, der har været på andre kontraktskoler.
Vores spørgsmål er så, hvorfor Sct. Jacobi skal blive l en skole for specialbørn, når skolen er så vanvi g
dyg g l at inkludere?
Der MÅ ﬁndes et andet ltag l vores specialbørn, som de også vil få meget mere ud af end den store
skole. Et mindre og mere trygt sted l specialbørnene er vores forslag.
Tænk på vores elever, vores børn, og deres frem d.

