BEVAR SCT. JACOBISKOLE….
Vi som forældre til 2 drenge på sct. Jacobi skole, synes at det er fuldstændig tåbeligt at lukke en så
fantastisk, god og velfungerende skole. Det er vores skole og vores nærområde….
For os er det IKKE ligemeget om vi skal ”køre den ene eller den anden vej”, som en` af jer politikere kom ind
på, til forældremødet på Sct. Jacobi skole.
Det her handler om TRYGHED og SIKKERHED for vores børn.
Tryghed er bl.a. at have en sikker skolevej, at kunne blive sammen med sine dejlige kammerater og have en
stabil og tryg skoledag med kompetente lærere.
Hvis jeres forslag bliver en realitet bliver alt sammen berørt.
-

Skolevejen vil blive rigtig lang og meget trafikeret og der vil gå flere år før vi vil være trygge ved,
enten at sende dem af sted på cykel hele vejen ud af Boulevarden eller gennem byen og statoil
+corner lyskrydset alt efter hvor i har tænkt jer at vores område hører til.
(for der bliver tydeligvis ikke penge til at optimere skolevejene)

-

Gode etablerede klasser vil blive splittet op og kammeraterne vil blive spredt på 2 skoler

-

Hvis skolen lukker om 2 år+… har man jo god grund til at frygte at lærerne vil smutte en efter en,
når bedre og mere sikker tilbud opstår. Hvem ønsker at være på en arbejdsplads som alligevel skal
lukke ned…? Bliver det så 2 år med forskellige vikarer og manglende struktur…?

Nej, glem den meget dårlige og ikke gennemtænkte plan om at lukke Sct. Jacobiskole og i stedet gøre
følgende:
-

Byg en ny overbygningsskole ved fritidscenteret eller hvor Brorson ligger nu for alle 7 – 9 klasses
elever fra alle 3 byskoler,
Riv Brorsonskolen ned og flyt 0 -6 klasserne ned på den nyere og gode Sct. Jacobi skole.
Bevar Sct. Jacobiskole som den velfungerende folkeskole den er i dag, med fantastiske
udenomsarealer for 0 – 6 klasserne ( fra Jacobi og Brorson )
Saml specialklasserne på Lykkegårdsskolen ( hvis de ønsker at blive samlet )

Når 7 – 9 klasserne flytter fra de 3 by skoler, vil det give plads til at samle specialklasserne på
lykkegårdsskolen med en evt. mindre tilbygning,
og at Brorsonbørnene 0 – 6 klasse kan rykke ned på Sct. Jacobiskole, med en evt. mindre tilbygning. Så kan
alle blive sammen med sine nuværende klassekammerater.
På den måde vil færrest børn blive berørte af ændringerne. Idet specialklasserne kan blive hvor de er den
dag i dag også kan der komme flere til, (hvis de ønsker det ) og ifølge jeres plan skulle Brorsonbørnene
alligevel flyttes ud af de gamle lokaler.
På den her måde vil man også have en skole i alles nærområde, som nu og kommunen og skatteborgerne
kan spare en masse millioner. Så kan der være penge til at optimere skolevejene, så alle får en sikker og
tryg skolevej.
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