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Høringssvar fra Skolebestyrelse og MED Janderup Skole, vedr.
”Skoler og dagtilbud for alle”
Det er vores holdning, at byrådet fortjener ros, for at have bevæget sig op i helikopterperspektiv og
set at Varde Kommune har en geografi, der kræver en decentral struktur på dette vigtige område.
Dette betyder ikke, at vi ikke finder en række elementer i høringsforslaget, som vi mener burde se
anderledes ud. Overordnet er det vores vurdering, at præmissen omkring at finde 20 millioner kr. i
besparelser på driften af skole og dagtilbud, har været fejlagtig med mindre, der skulle skæres
voldsomt i tildelingsmodellerne eller at alle skoler og daginstitutioner udenfor de større byer, skulle
lukkes. Selv I det sidste tilfælde tvivler vi på, at besparelserne ikke ville blive udlignet af øgede
udgifter til elevtransport.
Vil vi bevare den høje kvalitet i Varde Kommunes nuværende skolevæsen, er der en række ting i
forslaget, som vi vil foreslå ændret eller revurderet.
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Samlede driftsbesparelser på max. 10 millioner.
Bevare skoler med bestyrelse og ledelse med fuld kompetence tæt på bruger og borger.
Børnebyer bør have selvstændig ledelse og økonomi, for at kunne levere den ønskede
kvalitet. Det er også vigtig, at børnebyen har den nødvendige økonomi, for at kunne fungere
optimalt.
Bevare skolerne som selvstændige med bestyrelse og ledelse. Har skolen op til 130/140
elever er det uden viceskoleleder. Skoler derover bevarer viceskoleleder. Desuden kunne det
være relevant, at inddrage skolens socioøkonomiske status i denne tildeling. Jo højere
belastning jo større behov er der for nærledelse.
På specialområdet finder vi, at der er evidens for, at specialafdelinger fungerer bedst i
afdelinger, i forbindelse med ”normal skoler”, hvor mulighed for tilknytning til normal
klasser er stor. Pædagogisk tvivler vi på nogen gevinst ved at samle specialtilbuddene, da
deres opgaver i tilbuddene er meget forskellige.
Derfor foreslår vi Sct. Jacobi Skole bevaret med status som i dag, tilsvarende med de tre
specialtilbud.
I stedet kunne der være en stor økonomisk fordel i, at bevare Brorson som en skole med 7
årgange. Derved kunne man bevare de bedste bygninger og den nuværende placering.
Vi finder at Janderup er knyttet meget mere til Varde end til Oksbøl, så derfor finder vi det
naturligt, at vore elever efter 6. klasse går i skole i Varde.
Man kunne med fordel lukke de juniorklubber, hvor færre end 15% af børnene deltager.
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