Sct. Jacobi Skole, d. 5. april 2017

Høringssvar fra indskolingen på Sct. Jacobi Skole
Sct. Jacobi Skole er en flot, moderne og velindrettet skole, der er tilpasset den nye skolereform.
Sct. Jacobi Skole er med på beatet og nytænkende. Vi vil vore børn og vore forældre og de vil os.
Vore eleverne kommer fra alle sociale lag og med baggrund i et utal af forskellige kulturelle
baggrunde. Det er vi stolte af at kunne repræsentere.
Skolens ind- og udvendige kvadratmeter bruges flittigt hver dag. Vi er stolte over det vi har
opbygget og det vi kan tilbyde vore børn.
Vi er stolte af vores skole og sætter den gerne på landkortet. Vi arbejder målrettet for at alle vore
børn kan få den optimale hverdag med størst mulig trivsel og læring. Vi vil vores vision:

Vi skaber den bedste skole for alle og tør gå foran.
Vi er modige og nytænkende.
Fire tønder åbent land
Sct. Jacobi Skole er beliggende på fire tønder åbent land og en skøn natur, som både lærere,
pædagoger og elever inddrager i den daglige undervisning. I frikvarterne boltrer eleverne sig
ligeledes ivrigt og lystigt overalt.
- Vi bekymrer os for om fire tønder åbent land er optimalt for en specialinstitution?

Økonomi
- ”Er der økonomi til alt det man gerne vil i Varde Kommune?”
Ønsket var en besparelse på 20 millioner,- deriblandt en hævning af fagligheden. I forslaget opnås
kun 14 millioner – dertil kommer en udgift til…
- befordring for de mange elever, der får en længere skolevej
- forbedring af skoleveje i Varde Kommune m.m.
- ombygning af Sct. Jacobi Skole
- nybygning af Ny Brorsonskole (0.-9. klasse)
Vi tror desværre ikke budgettet kommer til at holde, når først man har været hele vejen rundt.
Hverken tidsmæssigt eller pengemæssigt.

Fagligheden øges
Man vil hæve fagligheden, men hvordan kan det lade sig gøre, når man skal spare. På Sct. Jacobi
Skole er det eksempelvis indtænkt at spare på ledelsestildelingen i form af at gå fra 1 leder og 1
viceleder til 1 leder og ½ viceleder, samt ved at spare på timetildelingen.
”Skal man være politiker for at få regnestykket til at gå op med at fagligheden øges og vores
fælles fremtid kommer ud som hele dannede mennesker?”
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Vi tror desværre ikke, at det er muligt at hæve fagligheden med disse vilkår. Vi løber i forvejen
stærkt i en hverdag fyldt med inklusion, opdragelse og høj faglighed.

Forflytning af elever + nybygning af Ny Brorsonskole = en udgift
Tanken om at vores børn flyttes til matriklen ”Campus” eller ”Lykkesgård” gør skolevejen mere
usikker og farlig,- især for vores børn i indskolingen. Flere børn bliver kørselsberettigede og skaber
derved en øget udgift for kommunen, samt en mere usikker skolevej, for de cyklende og gående
elever. Man opløser nærhedsprincippet og derved trykheden for at bo tæt på sin skole.
Inden projekt ”Ny Brorsonskole” står færdig vil vores mindre elever på Sct. Jacobi Skole opleve
mange skift inden de er igennem deres skoleforløb. Dette er ikke nødvendigvis gavnligt for vores
små pus.
Et tredje aspekt er ”Friheden til frit skolevalg”, der indskrænkes ved at gå fra tre til to skoler i
Varde indre by.
Vi kan ikke lade være med at stille os selv spørgsmålene:
- ”Hvad er den langsigtede tidsplan for bygning af ”Ny Brorsonskole”?
- ”Holder økonomien?
- ”Er det gennemtænkt at bygge en kæmpe skole på matriklen ”Campus” – en matrikel, hvor
man i flere år har ønsket et ungemiljø?”
…og sådan kunne vi blive ved, men lader spørgsmålene stå og tænker i stedet: ”Det kan ikke være
rigtig gennemtænkt!”

Ombygning af Sct. Jacobi Skole
Budgettet for ombygning af Sct. Jacobi Skole til specialinstitution må koste langt mere end tænkt
er, når blot bl.a. flg. gør sig gældende i en ombygning…
- Nedrivning/ændring af faglokaler
- Indearealer
- To etager
- Højt til loftet
- Fire tønder åbent land
Vi bekymrer os for den store udgift til ombygning og alle disse kvadratmeter mon ville blive brugt
ligeså optimalt i en specialskole, som de gør nu, uden en stor meromkostning for ombygning?
Ovenstående aspekter er utrolig optimale for en nytænkende skole, der er med på beatet, men
ikke for specialskole elever, der fordrer andre vilkår for optimal læring.
Kunne det være billigere og mere optimalt for vore specialbørn at bygge de optimale vilkår for
dem på en ny matrikel,- uden fire tønder åbent land og højt til loftet, nu man i Varde Kommune vil
isolere dem fra normalområdet?

Tanken om Specialinstitution Sct. Jacobi
Vi stiller os selv spørgsmålet: ”Hvilke fordele ses i at specialbørn trækkes ud af deres faste og
trygge rammer, for endnu engang at blive revet op ved roden og starte forfra på én ny – for dem
– matrikel – uden mulighed for at spejle sig – bliver de normalbørn af det eller vil de komme til at
føle sig isoleret?”
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Vi kender ikke svaret, men ved, hvor meget alle profeterer af at gå på samme matrikel i øjeblikket,
samt hvad alle analyser bekræfter, og undres derved over at man i Varde Kommune ønsker at gå
imod al forskning.

Ønsket om ghettolignende tilstande i Varde indre by
Sidste gang vi satte skolestrukturen øverst på dagsordenen ændrede man skoledistrikterne for at
mindske risikoen for ghettoagtige lignende tilstande på en enkelt skole i kommunen. Nu påtænker
man at samle fx Isbjergparkens børn – og derved størstedelen – på Ny Brorsonskole. ”Kan det
virkelig passe man vil samle det hele på ét sted”. ”Har man i Varde Kommune ikke klare beviser

på, at det var et godt valg, man traf for år tilbage? – Hvorfor så ændrer noget, der fungerer
godt?”
Vi kender ikke svarene, men vi tror ikke på, at dette er den bedste løsning for vore børns fremtid.

Inklusion
På Sct. Jacobi Skole vægtes højt i dagligdagen, at kulturelle oplevelser indgår, som en naturlig del
af den daglige skoledag. Oplevelser, som flere af vores børn ikke ville få, som en selvfølge.
På Sct. Jacobi Skole inkluderer vi med en procentdel på 98,3 %, hvilket er langt over Varde
Kommunes gennemsnit på 96,7 %. Dertil kommer at vi rent faktisk lykkes med det.
- Vi stiller os selv spørgsmålet: ”Hvorfor lukke en velfungerende skole i Varde Kommune, der
allerede lykkes og som er i naturlig fremdrift og stor søgen til?”
Vi kender ikke svaret, men konstaterer blot, at vi i indeværende skoleår ikke har en 2-sporet, men
en 3-sporet 0. årgang og et samlet elevtal over de 500 elever. Vi er med på beatet og søger at
skabe nærhed, tryghed og være nytænkende.

Sct. Jacobi Skole – nytænkende og med på beatet
Udskoling starter fra næste skoleår op med 10 linjer med eleverne delt lodret. Et spændende
tiltag, som har været længe på vej og som helt sikkert vil hæve motivationen for vore elever.
For elever i indskolingen og på mellemtrinnet starter fra næste skoleår en A-klasse for autister og
udfordrede elever.
Vi vil vores to-sprogede. Fra kommende skoleår genåbner vi Familieklassen, der hidtil har været en
gensidig stor succes. Med Famillieklassen viser vi at vi ikke bare vil vores to-sprogede elever, men
bestemt også søger at inkludere og inddrage vores to-sprogede forældre i et tæt samarbejde, hvor
vi sammen lærer af vores forskellige kulturer.

Opsummering
Skulle det utænkelige ske, at forslaget vedtages sættes Sct. Jacobi i usikkerhed, hvilket resulterer i
elevflugt og flugt fra ansatte. Usikkerheden hos både børn og voksne påvirker både dagligdagen,
engagementet og den daglige trivsel. En af de mange tanker, der flyder rundt i hovedet er om Sct.
Jacobis børn/klasser, lærere og ledere mon er sikret på lige fod med fx Brorson og Lykkesgaard
ved forflytninger – og kan denne garanteres i virkelighedens verden?
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Som ansatte undrer vi os over mange ting ifm. dette udspil. Et udspil vi ikke så komme, da
beskeden om lukning af Sct. Jacobi Skole, som grundskole indenfor normalområdet, slet ikke var
en del af det oprindelige udspil. Med baggrund i dette kan vi godt foranlediges til at tænke tanke
om dette udspil er et led i noget helt tredje? Er det for at vinde tid? Ved sidste valg tænkte man
Sct. Jacobi ind som ren overbygningsskole, hvilket man ikke turde træffe beslutning om. Denne
gang ender man op med et forslag, der ikke rummer den besparelse, som man ønskede. Gør det
rigtige eller lad være med at bruge kræfterne til det rigtige er tænkt for vore børn. Det er vores
fremtid, der sættes på et skråplan og som trækkes ud af deres trygge nærhed. Giv os ro – ros os
for det vi gør godt – og lad være med at slå ned, hvor det rent faktisk går godt.
På Sct. Jacobi Skole har vi det godt. Vi har en god ledelse. Vi har engagerede medarbejdere med
et lavt sygefravær. Vi har glade børn og unge, der rykker og trives med deres skolegang. Vi gør
ting sammen og lykkes.
Vi har en vision om at skabe rum for læring i tryghed, nærhed og omsorg. Vi ser muligheder
gennem vores værdier: Fællesskab, Livsglæde og Nytænkning
Vi – de voksne – tør at gå forrest og viser vejen. Vi er overbeviste om at SAMMEN KAN VI MERE.
Derfor – kære politikere – fra de ansattes perspektiv virker forslaget ikke helt gennemtænkt. Vi
rækker derfor hånden ud og beder jer bevare en fantastisk skole i Varde Kommune, som både
ansatte, elever og forældre rigtig gerne vil.
Vi ønsker IKKE…
-

At nedlægge en velfungerende skole.
En usikker skolevej, der nemt kan blive til kaos for de yngste i trafikken, som på gåben,
cykel eller i bil skal kunne færdes trygt til og fra skole.
En ny kæmpeskole, hvor det nære og trygge kan blive glemt.
Specialbørn skal samles på ét sted uden mulighed for at spejle sig i normalområdet.
At finansiere en ny skolestruktur med øgede skattestigninger, samt en reduktion af
tildelingen i skolerne, hvor kvaliteten forringes for ALLE elever i hele Varde Kommune.

VI SIGER ”JA” TIL EN SKOLE, DER SIKRER…
-

En sikker skolevej for de yngste i skolen.
Størst mulighed for frit skolevalg i Varde Indre By.
At budgettet holder.
Tryghed og nærhed for alle vore elever.
Brug af naturen i faglig og social læring.

PÅ SCT. JACOBI SKOLE ØNSKER VI AT BEVARE SKOLEN, SOM
ALMEN FOLKESKOLE

Med venlig hilsen

Indskolingen, Sct. Jacobi Skole
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