Høringssvar fra MED udvalget på Horne - Tistrup Skolerne.
Vi har på vores MED udvalgsmøde valgt at afgive vores høringssvar ud fra, hvad
vi vurderer, der skal være med til at kvalitetssikre folkeskolerne i Varde
Kommune.
Strukturen:
Vi ser positivt på et samarbejdet mellem Thorstrup/Sig og Horne-Tistrup
Skolerne og vil gerne udbygge samarbejdet til også at omfatte Ansager Skole.
Det vil styrke Tistrup Skole som en overbygningsskole med de toninger der
ønskes for at kunne udbyde en bred vifte af valgfag.
Det foreslåede klyngeskolesamarbejde med Ølgod, ser vi som en administrativ
ordning, som vil få svært ved at slå rødder i praksis på grund af usikkerheden i
svingende elevtal i udskoling fra år til år.
De foreslåede toninger og valgfag på klyngeskolerne vil betyde megen
transporttid for eleverne, og vil det skulle foregå i undervisningstiden?
Det frie valg om at kunne tilvælge Campus, hvortil der ydes fri buskørsel vil give
en ulige konkurrence mellem skolerne.
I høringsmaterialet er der lagt vægt på at bevare de små enheder, hvis der er et
tilstrækkeligt børnetal. Vi ser allerede nu, at børnetallet for Horne vil skabe en
utryghed for den foreslåede børnebys eksistens. Ud fra høringsmaterialet kan vi
ikke vurdere, hvordan de fysiske rammer for børnebyen tænkes. Skal
børnehave, skole og SFO være på samme matrikel? Hvor er SFO lederen?
Hvordan med ledelse af Dagtilbuddet? Hvor er økonomien til at drive et
dagtilbud og en stærk faglig funderet skole med god trivsel i elevgruppen?
Vi mener, det er godt, at de nære ting bevares, men rammerne for at skabe en
god enhed skal også være mulige i forhold til børnetal, normering og
ressourcetildeling.
Der er brug for, at juniorklubben får tid til at etablere sig og blive en del af de
unges muligheder i fritiden. Erfaringen viser indtil nu, at de unge der har søgt
klubben, har været de unge der har brug for strukturerede rammer til at danne
et netværk og har nydt godt af juniorklub tilbuddet. Hvis der ikke opnås de 20
% tilslutning, kan vi være bekymret for, at tilskuddet mindskes/fjernes, og de
unge mister deres mulighed for at danne relationer med jævnaldrende.
Vi er bekymret for en ukendt normeringstildeling. Det er rent gætværk, hvordan
vi kan drive skolerne fremover. I forhold til kvalitet vil det blive svært at drive et
dagtilbud sammen med skolen uden en minimumsnormering.
I høringsoplægget er de samlede besparelser ikke opnået. Vi forudser hermed,
at skolerne i årene fremover vil blive ramt af løbende besparelser.
Det er ikke vort drømmescenarie med starten af en ny skolestruktur.
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Specialafdelingen Labyrinten
Samarbejde:
Samarbejde mellem Tistrup og Horne almen skole og Labyrinten har været under udvikling siden
specialafdelingens dannelse i sommeren 2012. Vi har et særligt fokus på at finde huller i
skoledagen, hvor det giver et fagligt eller socialt udbytte til alle elever. Vi er ikke i tvivl om, at
begge elevgrupper udvikles positivt ved at deltage i samkørte og koordinerede aktiviteter.
Lejrskole/studierejse:
Vi har de sidste par år udbygget en fast tradition på lejrskoleområde for 6., 7. og 8. kl. eleverne i
Labyrinten og på almen området. Der er et længere fælles forløb både før og efter selve
afholdelsen af lejrskolen. De sidste par år er lejrskolen i 6. klasse blevet afholdt på Bornholm.
Vores afgangsklasser i Labyrinten har haft Berlin som destination for deres studierejse. Næste
skoleår er denne tur planlagt med overbygningseleverne fra almen på Tistrup Skole.
Hverdagssamarbejde:
Alle Labyrintens klasser har løbende samarbejde med almen skolen. Som eksempel kan nævnes
fælles ekskursioner, biografture eller lignende aktiviteter som alle medarbejdere er gode til at
koordinere.
Der afholdes jævnligt fælles morgensamlinger på Tistrup Skole med deltagelse af alle elever på
skolen.
I forløbet med ”skolevalg” i Folkeskolen havde vi besøg af Udviklingsministeren, paneldebat med
ungdomspartierne og selve valghandlingen. Elever i udskolingen fra Labyrinten og almen deltog i
hele forløbet.
Skolens aktiviteter:
Horne-Tistrup Skolerne har de sidste mange år haft tradition for at afholde årlige ”Store legedag”
og ”Trivselsdag”, som begge er heldags pædagogiske aktiviteter på tværs af afdelingerne med
fokus på samarbejde. Her deltager Labyrinten i et ligeværdigt samarbejde med almen skolen.
Afgangsprøver og terminsprøver for afgangsklasserne er ligeledes samkørte aktiviteter.
Pædagogiske overvejelser i forbindelse med en evt. flytning af Labyrinten:
Vi ser flere uhensigtsmæssigheder med at isolere specialafdelingens elever på en særskilt skole.
Forventningerne til alle unge, inklusiv Labyrintens elever er, at de, efter afsluttet skolegang skal
kunne deltage i samfundet på lige vilkår.
Dette fordrer at skoletilbuddet kan tilbyde en dobbelthed. Eleverne har både brug for at udvikle sig
i et fælles alment skolemiljø, men de har også samtidig brug for at kunne trække sig til mindre
enheder. Denne dobbelthed har vi formået at skabe i Tistrup, og det er langt de fleste elever i
afdelingen, som profiterer af dette.
Langt de fleste elever i Labyrinten fortsætter deres skolegang på ungdomsuddannelserne. Såfremt
man hele sin skolegang har været tilbudt et isoleret skoletilbud, kan vi se udfordringerne for den
enkelte unge, når han/hun pludselig skal kunne agere i normale uddannelsesrammer.
Forskning viser, at en samling af specialklasserne i separate enheder ikke er til gavn for hverken
almen- eller specialklasserne. Derfor stiller vi spørgsmålet, hvorfor er det Varde Kommune vælger
denne løsning?
Der kan være fordele ved at samle specialtilbuddene på en skole. Den største styrke ved dette,
som vi ser det, er muligheden for at centralisere en massiv faglighed indenfor specialområdet i
organisationen.
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Vision:
Da vi står overfor at skulle træffe vigtige beslutninger på vegne af vores folkeskole i Varde
Kommune, mener vi, at det er vigtigt at alle faktorerne er kendte og at beslutningen om
skolestrukturen bliver en lang tids sigtet løsning, der rækker ud over en valgperiode.
Folkeskolen er en dannelses institution, der er med til at danne ”hele mennesker”, som skal være
med til at bære vores samfund videre. Derfor skal kvalitet, faglighed og trivsel have første prioritet
i den måde skolestrukturen udmøntes i.
Med venlig hilsen
MED - udvalget på Horne-Tistrup Skolerne
Ole Holm Johansen

Pia Jessen
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