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Høringssvar vedr. skoler og dagtilbud for alle i Varde Kommune
1. Fra fællesbestyrelsen synes vi, det er beklageligt, at der i det forslag, som
byrådet har fremlagt, ikke opnås det rationale, som man fra starten havde
sat sig som sit mål. I strukturforslaget står der: ” Skoler og dagtilbud for
alle afspejler, at Varde Kommune vil den lokale udvikling. Særligt i
høringssvarene, i den indledende inspirationshøring, blev det tydeligt, at
der er stærke og ambitiøse skoler og dagtilbud, udviklingsråd og
lokalsamfund i hele kommunen. Derfor foreslås det, at vi indgår gensidigt
forpligtende samarbejder med alle områder i Varde Kommune om at
udvikle lokale og unikke skoler og dagtilbud”.
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Vores anbefaling er, at man sikrer, at fremtidens skoler og dagtilbud i
Varde stadig har mulighed for at være stærke og ambitiøse, således at vi
fremstår som en attraktiv kommune for tilflyttere og holder på de
nuværende børnefamilier i kommunen som pendler på job. En så stor
investering, som en nybygget Brorsonskole er forhåndsbudgetteret til, vil
hæmme de øvrige skoler i deres vækst og faglighed, samt bebyrde
skatteborgerne. Vi ser det ikke som et kvalitetsløft, hvor der bliver
udviklet lokale og unikke skoler, når der bliver nedsat tildeling til de
enkelte skolers budget. I forhold til at finde en fremtidssikret løsning,
undrer vi os umiddelbart over, at der i dette forslag ”kun” bliver lukket én
skole ud fra det oprindelige forslag. Den skole, som lukkes, er nem at få
afsat bygninger til, da der allerede nu er besluttet at oprette en friskole i
Billum. Der er stadig udgifter for kommunen forbundet med en friskole,
som skal tages fra skolebudgettet. (Ved at lukke flere skoler, ser vi, at der
ville blive mere mening bag tanken om at ville fremtidssikre
skolestrukturen i Varde Kommune). Som det er lige nu, ser vi ikke, at der
på nogen måde er overensstemmelse mellem politikernes visioner for
strukturprocessen og det som resultat, som er fremlagt.
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Blåvandshuk Skoles nye skoledistrikt kommer til at omfatte filialskolen i Janderup. Da
Billum skole lukkes, flyttes disse elever til Janderup Skole. Vi foreslår, at det nuværende
Billum skoledistrikt bliver et ”frit valgs skoledistrikt”, således at de forældre, der bor i dette
distrikt ved indskrivningen, træffer et valg om, hvorledes barnet skal høre til Blåvandshuk
Skole eller Janderup Skole. Når der er valgt skole hører barnet til her under de gældende
regler, der er ift. skoleskift uden for skoledistrikt.
Formålet er at bibeholde Billum som et lokalsamfund, man kan vælge at bosætte sig i, hvis
man ønsker sit barn på en lille skole. Samtidig med, at man også kan vælge den store skole,
hvis det vil være en fordel for barnet og familien.
2. Overbygningsskoler i Varde Kommune
Der foreslås, at de nuværende overbygningsskoler i kraft af samarbejdsklynger vil kunne få
mulighed for at profilere sig gennem særlige toninger og linjer. Vi finder ideen søgt og har
svært ved at se et rationale heri. 9. klasse er den sidste årgang på overbygningsskolen, og vi
mener de unge mennesker bør have ro til at udvikle sig videre mod den ungdomsuddannelse,
som de påtænker at tage efterfølgende. Hvis 9. klasse brydes op i klynger og skal flyttes
rundt mellem forskellige overbygningsskoler, så kommer der nye og for eleverne ukendte
lærere til, som ”kun” har kort tid til at udforme elevplaner om, hvorvidt den unge er
uddannelsesparat eller ej. Der er deadline for udarbejdelse af elevplanerne den 30.
november, og planen indeholder også en vurdering, om eleven har de nødvendige sociale og
personlige forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse og til hvilken type
ungdomsuddannelse. Det finder vi uhensigtsmæssigt og kan ikke se, at det højner elevernes
kvalitet og udbyttet af 9. klasse.
Vi ser ydermere 9. klassernes mulighed for at skifte til en anden skole i Varde Kommune,
herunder tilbuddet om fri kørsel til Ny Brorsonskole, som starten på en "udvanding" af 9.
klasserne på skolerne udenfor Varde by. Det kan være det første skridt til at nedlægge 9.
klasserne i de omkringliggende byer om nogle år. Og det vil være en kedelig udvikling.
I forhold til oprettelse af børnebyer flere steder i Varde Kommune er vi glade for, at andre
har mulighed for dette samarbejde, som vi i Billum Børneby og ved Blåvandshuk Skole har
gode erfaringer med.
3. Eventuel nedlæggelse af 9. klasse
Udgangspunktet for hvornår og hvordan man nedlægger 9. klasser (og tilsvarende 7-8
klasser), finder vi ikke hensigtsmæssigt. Både set ud fra et synspunkt om, at nogle forældre
derved kan føle sig presset til at tage en elev ud af 9. klasse, som ellers ville være blevet.
Men også fordi de unge elever i overbygningen er et af de bærende elementer i de mindre
byers foreningsliv. Ved længere skoledage inkl. transport for disse elever vil det blive
vanskeligt at opretholde foreningstilbud til yngre børn i kommunen.
Det er en hård konsekvens permanent at lukke hele klassetrin på baggrund af 2 årgange, især
hvis efterfølgende årgange viser grundlag for gode klassestørrelser.
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4. Nedlæggelse af klubber
Vi ser med beklagelse, at den argumentation, som blev brugt i forhold til oprettelse af
klubber under ungdomsskolen, ikke har kunnet leve op til forventningerne.
I forslaget er ikke nævnt, at vi ved Blåvandshuk Skole har en meget velbesøgt klub,
(Samuelsgården), som eksisterer i SFO-2 regi.
5. Skoler i Varde by
Som nævnt i indledningen ser vi ingen fremtidssikring for Vardes Kommunes samlede
skoler i en nybygget Brorsonskole. Tværtimod vil det betyde, at kommunens nuværende
budget for drift af folkeskolerne vil blive tynget yderligere. Det taler imod den ambitiøse
plan, som kommunen har for en stærk skoleprofil.
Desuden finder vi det ulogisk at placere en evt. kommende Brorsonskole ved Campus
Varde. Her har kommunen ønsket at profilere området som et unikt ungdomsmiljø. Dette
ungdomsmiljø vil gå tabt af en folkeskole ved siden af. Det kan evt. betyde, at de unge fra
oplandet ser sig om efter alternative steder for at tage deres ungdomsuddannelse, som f.eks.
Esbjerg, Ringkøbing og Skjern. Konsekvensen heraf er, at de unge mentalt flytter sig fra
Varde Kommune og ikke identificerer sig med Varde som en kommune med skole og
uddannelsesmuligheder, når de selv bliver forældre.
Trafiksikkerhedsmæssigt er det ej heller optimalt for en folkeskole at være placeret ved
siden af Campus, da trafikken vil være mere massiv pga. det høje antal elever og lærere, som
skal til og fra området.
6. Specialtilbud på Sct. Jacobi Skole
Flytningen af kommunens specialtilbud til Sct. Jacobi Skole undrer os. En del
specialundervisning flyttes ikke, men forbliver på Næsbjerg skole, mens de resterende tilbud
flyttes. I dag har de elever, der modtager specialundervisning, mulighed for - ved at være
placeret på skoler med almindelig undervisning - at spejle sig i elever, som ikke modtager
specialundervisning. Forslaget synes at ignorere eksperters råd om, at visse børn, som har
behov for specialundervisning, også har behov for at spejle sig i fællesskabet for ikke at
blive ekskluderet i samfundet. Det strider mod Folkeskolereformens tankegang om
inklusion.
Ærgerligt at Byrådet ser sig ”nødsaget” til at bygge helt by Brorsonskole, når man har en
helt ny Sct. Jacobi Skole stående.

På vegne af Fællesbestyrelsen ved Billum og Blåvandshuk Skole
Johs Rasmussen

Formand
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