Varde d. 5. april 2017

Høringssvar til oplæg til ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet

Byrådet har igangsat en ændring af strukturen på skole og dagtilbudsområdet i Varde Kommune med
det formål at tilpasse kapaciteten til det faldende børnetal i kommunen og skabe et økonomisk
råderum på 20 mio. kr. til at øge kvaliteten af undervisningen og bygningsmassen.
Skolebestyrelsen på Lykkesgårdskolen, mener ikke på nogen måde, at høringsforslaget imødekommer
det oprindelige formål da:
-

Bygningskapaciteten ændres kun minimalt.
Anlægsudgifterne er meget store, og driftsbesparelserne er små.
Tildelingsmodellen er ganske ukendt.
Kvalitet i undervisningen udelukkende omfatter 2-lærerordning for få klasser på
mellemtrinnet.

Flertalsgruppens forslag ”Skoler og dagtilbud til alle” opstiller en række principper for:
-

Hvornår en skole lukkes
Hvornår en skole bliver til filialskole
Hvornår 9. Klasse nedlægges.

Med de nuværende fremskrivninger af elevtal, vil disse principper betyde lukning af flere skoler inden
for 3-5 år. Frem for at trække pinen for disse skoler, opfordrer vi byrådet til at stå ved de vedtagne
principper og tage de nødvendige politiske beslutninger, frem for at overlade det til lokalområderne
at kæmpe en kamp mod hinanden, for at fastholde skolen i lokalområdet. Det er ordentlighed.
Vi mener ikke, at dette vil gavne tilflytning til de berørte lokalområder, tværtimod mener vi nærmere
at usikkerheden om skolens eksistens vil have den modsatte virkning.
Forslaget indeholder massive investeringer i en ny Brorsonskole. Dertil kræver en ændring af Jacobi
Skoles status som almen skole til specialskole massive investeringer i ombygning og tilpasning af
skolen til den nye elevgruppe. Vi frygter at de massive investeringer vil medføre behov for
besparelser, ikke blot på skoleområdet men i alle områder af den kommunale økonomi.
I forslaget omtales den kommende tildelingsmodel, men der er ikke opstillet principper for tildeling til
skolerne, og det er således umuligt at vurdere om der vil blive skabt økonomisk råderum til at lave
varieret og motiverende undervisning til alle elever – et af målene med strukturændringen og
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folkeskolereformen af 2013. Der står flere gange i høringsmaterialet, at økonomi til at gennemføre
strukturændringerne skal ske ved tilpasning af tildelingen, altså gennem besparelser på skolens drift.
Det er ikke tilfredsstillende.
Forventede besparelser på ledelsesområde er ligeledes indregnet i forslaget. I henhold til CEPOS
undersøgelse vil disse forventede besparelser formentlig ikke fremkomme.
(https://www.cepos.dk/sites/cepos.dk/files/media/documents/arbejdspapirer/arbejdspapir_21/arbej
dspapir_21_de_foreloebige_erfaringer_fra_kommunernes_skolelukninger_maj13.pdf)
Det vil bevirke at der skal findes yderligere midler enten inden for skoleområder, eller generelt i den
kommunale økonomi, for at sikre den kvalitet, der skal være med til at øge læringen, trivslen og ikke
mindst chanceligheden for eleverne i Varde kommunes skoler.
Forslaget giver ikke mange bud på, hvad byrådet mener skaber kvalitet i undervisningen, på trods af
at det var et af målene med strukturændringen.
Forslaget indregner ligeledes ikke omkostninger til at øge trafiksikkerheden for de elever i Varde by,
der skal til at køre længere for at komme til skole. Vores erfaringer i forbindelse med renoveringen af
Lykkesgårdskolen, viser at krydset ved Viadukten, Storegade, Torvegade, og Engdraget er
uoverskueligt for alle cyklister, og vi har rapporter fra forældre om nærved-ulykker i krydset om
morgenen. Cykelstien i sydgående retning over Viadukten er for smal og skaber farlige situationer.
Slotsgade er meget smal og meget trafikeret, så der opstår farlige situationer, når mange elever skal
cykle ad denne vej i morgentrafikken. Vi har haft påkørsler af elever på trods af, at vi har haft både
trafiksikring og voksne til at regulere morgentrafikken på Slotsgade.
I forbindelse med renoveringen af Lykkesgårdskolen blev såvel 4. og 5. klasserne transporteret med
bus fra skolen og ned til handelsskolen. Den forslåede strukturændring for Varde by vil derfor kræve
investeringer i en generel øget trafiksikkerhed, men også medføre en øget driftsomkostning i
forbindelse med etablering af busmuligheder for 0. – 5. klasses elever.
Forslaget peger på en samling af Varde kommunes specialtilbud fra Lykkesgårdsskolen, Tistrup skole
og Solsikken på den nuværende Sct. Jacobi skole. Det kan der naturligvis argumenteres for og imod alt
afhængig af hvilken ekspert, der henvises til. Flere i forældregruppen omkring specialområdet ser
positivt på en samling af specialområdet på f.eks. Sct. Jacobi skole. Specielt tilpasningen af de fysiske
rammer i forhold til specialområdet, udsigten til faglige synergier samt egen ledelse og bestyrelse er
de væsentligste argumenter herfor. Forældregruppen og skolebestyrelsen har dog, med baggrund i de
erfaringer vi har med den nuværende struktur på specialområdet samt de massive investeringer den
kommende skolestruktur vil medføre, en stor bekymring for, at der ikke vil være midler til at investere
i den nødvendige tilpasning af Sct. Jacobi skole og efterfølgende driftsmidler til at sikre den ønskede
kvalitet.
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Såfremt man politisk forsat ønsker at gennemføre en strukturændring, foreslår skolebestyrelsen ved
Lykkesgårdskolen med udgangspunkt i ovenstående:
-

Principperne for lukning af skoler og årgange anvendes fra skoleåret 2018/19 og ikke først
fra skoleåret 2020/21

-

De enorme anlægsudgifter ved strukturændringen begrænses ved, at skolestrukturen i
Varde by bevares som den kendes i dag. Brorsonskolen renoveres på den nuværende
matrikel.

-

En del af de anlægsmidler der spares i forhold til det udsendte forslag skal anvendes til at
tilpasse specialområdets bygninger på både Lykkesgårdskolen og Tistrup skole. Tilpasning
og indretningen skal ske i tæt samarbejde med skolens bestyrelse, forældrerådene for
specialområderne samt medarbejdere. Disse tilpasninger skal ligeledes muliggøre at f.eks.
fysioterapi behandling, besøg af talepædagoger og andre faggrupper kan foregå på og i
skoletiden og derved medvirke til mindre transporttid for såvel elever som forældre.

-

Den kommende tildelingsmodel beregnes så den skaber mulighed for at tilrette en varieret
og motiverende skoledag for alle elever med størst mulig fleksibilitet for den enkelte skole
i tilrettelæggelse af skoledagens længde, understøttende undervisning mv.

-

At man politisk redegøre for hvorledes den nye struktur bidrager til kvalitet på såvel almen
som specialområdet og dermed sikre en øget læring, trivsel og chancelighed.

Vi vil naturligvis fortsat gerne indgå i et forpligtende samarbejde med politikere og forvaltningen om
at udvikle skolerne i Varde Kommune, så flere elever bevarer lysten til læring og flere får en
kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Med venlig hilsen

Skolebestyrelsen på Lykkesgårdskolen
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