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Høringssvar ”Skoler og dagtilbud for alle” fra Skolebestyrelsen Sct.
Jacobi skole
”At vi kan være sammen på denne måde, er kun muligt, fordi der på Sct.
Jacobi skole gennem mange år er vokset en kultur frem, hvor alle kan være
sammen – også på trods af etniske og religiøse skel. Det handler om
sammenhold og ikke mindst tillid og åbenhed overfor hinanden. Sådan er
Sct. Jacobi skole vokset fra at være et håbløst sted til at være et håbefuldt
sted. Tænk at sådan et sted findes i en verden, hvor der er så mange skel
imellem mennesker, der ødelægger alt. Skolen er et eksempel til efterfølgelse
– ikke bare i kommunen men i hele landet. Varde burde faktisk prale med, at
det her sted findes. Se, hvad vi har !”

Citat Morten Thaysen, præst
Sct. Jacobi har en placering, der skaber stor værdi i undervisningen
Når man kaster et blik på Sct. Jacobi i forhold til skolens beliggenhed,
har den noget unikt at tilbyde alle årgange. Den er bygget med
udendørsskole i tankerne. Der er oprettet undervisningsfaciliteter
med bænke og kridttavle ved shelterpladsen, hvor eleverne efter
endt tavleundervisning kan finde mange forskellige miljøer at lave
deres opgaver i. Både i de fire shelters, men også ved bækken og ud
til engen, hvor der går køer om sommeren. Inde på skolen er der
direkte udgang fra alle skolens klasselokaler, så eleverne hurtigt og
nemt kan komme ud og arbejde i frisk luft i stedet for at sidde inde
og drømme om at være ude. Dette er specielt gavnligt for de elever,
som har svært ved at holde fokus en hel skoledag.
Derudover ligger skolen meget tæt på åen og nationalparken, som i
godt vejr blandt andet bliver brugt til at indfange smådyr til brug i
undervisningen. Omgivelserne bliver brugt flittigt af alle årgange, og
eleverne på Sct. Jacobi får dermed lært en af grundene til Varde
Kommunes motto ”Vi i naturen”.
Den unikke placering, som Jacobi skole har – midt i naturen – gør, at
lærerne ikke behøver at bruge nævneværdig tid på transport, hvilket
frigiver mere tid til det, eleverne er der for: Læring. Det bliver let at
inkludere naturen i undervisningen, når naturen ikke skal planlægges
ud fra klassens adgang til cykler den pågældende dag. Der burde i
stedet gøres plads til flere børn der, hvor naturen er, i Vardes
centrum, på skolen i midten.

På Sct. Jacobi går natur, bevægelse og teknologi hånd i hånd.
Teknologien er indtænkt på Sct. Jacobi Skole, og der er elektroniske
tavler i alle lokaler. Skolen er i mål på alle områder. Også i kampen
mod teknologiens følgesvend: Inaktivitet.
Hvordan det? Skolens beliggenhed gør, at den kan sammenlignes
med en skole i en lille by – alle idrætsaktiviteter er inden for
gåafstand. Og der er en meget bred vifte at vælge imellem, som giver
eleverne smag for sport. Jacobi Skole tilbyder sine elever andet og
mere end den klassiske rundbold og fodbold. Her er også mulighed
for boksning, badminton, skydning, skaterbane, svømning og sejlads
inden for almindelig skoletid. Når transporten ikke er en udfordring,
åbner det op for flere muligheder, som giver børnene lyst til at lave
andet end at fokusere på teknologien. Det miljø, der er skabt på
skolen, eksisterer kun i kraft af de ressourcer, der gennem årene er
blevet lagt i at opbygge en tryg, udfordrende og nysgerrighedspirrende hverdag for vores elever.
De 512 elever og deres forældre (samt folk på venteliste) tager ikke
fejl: Sct. Jacobi Skole kan en hel masse, som man skal bevare og
værne om.
Nærhed og sikker skolevej
Mange forældre på Sct. Jacobi Skole har undret sig over nogle af de
argumenter, der bliver brugt til at negligere konsekvenserne af en
lukning af Sct. Jacobi. Når forældrene ytrer, at skolens nærhed og den
sikre skolevej også har stor betydning i Varde, lyder svaret fra flere
politikere, at man i oplandet har meget længere, dårligt oplyste og
farligere skoleveje, og at man i Varde ”ikke skal være bange for at
bevæge sig lidt”. I den sammenhæng er det vigtigt at huske, at der er
fordele og ulemper ved alt. Både ved at bo i en by som Varde og ved
at bo i en mindre landsby i oplandet. I Varde lægger mange forældre
vægt på netop kombinationen af at bo i en by af en vis størrelse –
med de muligheder og tilbud, det medfører – og samtidig bo i et
skoledistrikt, hvor skolen ligger i umiddelbar nærhed og har en
størrelse og placering, der sikrer et overskueligt fællesskab og en
sikker skolevej. Med andre ord: Præcis de forhold, der eksisterer på
og omkring Sct. Jacobi Skole. Derfor vil de fleste forældre betragte
det som en væsentlig forringelse, hvis deres børn skal ud på en ny og
farligere skolevej og have en hverdag i et miljø med mange flere og
større klasser. Det er væsentligt at bemærke, at en kort skolevej også
kan være farlig, hvis man skal passere trafikale knudepunkter hver
morgen, eksempelvis diverse lyskryds langs Nordre Boulevard eller de
to lyskryds ved viadukten over jernbanen. Husk på, at
Lykkesgårdskolen af sikkerhedsmæssige årsager valgte at køre

eleverne i bus fra Varde Syd til Slotsgade, da eleverne midlertidig blev
undervist på den gamle Varde Handelsskole.
Sct. Jacobi skole mangler ikke elever – hverken nu eller i fremtiden
Det er det faldende elevtal, der bliver brugt som hovedargument for
at ville ændre skolestrukturen i Varde Kommune. I den sammenhæng
er det et kæmpe paradoks, at man vælger at lukke Sct. Jacobi Skole,
for netop denne skole lider ikke af elevmangel. Tværtimod. Elevtallet
har aldrig været større, der er i stigende grad forældre, som aktivt
tilvælger skolen, og ifølge kommunens egen befolkningsprognose
http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/kommunen/befolk
ningsprognose_for_varde_kommune_-_2016-2028.pdf
vil elevgrundlaget i årene frem mod 2028 endda blive endnu større.
Antallet af 6-16-årige vokser fra indeks 100 i 2016 til indeks 113 i
2028 (svarende til en stigning fra 622 til 705 børn). I samme periode
vokser antallet af 0-2-årige og 3-5-årige til henholdsvis indeks 123 og
117. Svarende til, at antallet af 0-2-årige stiger fra 149 i 2016 til 184 i
2028, og at antallet af 3-5-årige stiger fra 165 i 2016 til 193 i 2028.
Sidstnævnte tal indikerer, at der altså også er udsigt til en særdeles
stabil elevtilgang i årene efter 2028.
Sct. Jacobi Skole er med andre ord en stor skole med en særdeles
bæredygtig fremtid. Det giver ingen mening at lukke den – som den
eneste – i forbindelse med ændringen af skolestrukturen. I den
sammenhæng ser vi bort fra Billum Skole, som selv har bedt om at
blive lukket.
Det er meget, meget uforståeligt, at en stor, næsten ny og særdeles
velfungerende skole med flotte måltal som den eneste skal lade livet
i den nye skolestruktur, når skolen overhovedet ikke er ramt af det
faldende elevtal, der bliver brugt som argument for
strukturændringen og dermed lukningen af Sct. Jacobi.
I oplægget foreslås det, at der bygges en ny stor skole ved Campus
med den begrundelse, at det kan fremme sammenhængen fra
overbygningsskole til ungdomsuddannelse. Vi vil gerne sætte
spørgsmålstegn ved denne tænkning. Vi tror ikke, at eleverne på
ungdomsuddannelserne synes, det er særlig fedt at være tæt på
elever i fx 7. klasse. De er kommet ind i et studiemiljø og ønsker ikke
at blive konfronteret med ”små elever”. På sigt vil eleverne på
ungdomsuddannelserne selv have gået på den nye skole. Hvor
spændende er det at fortsætte i det samme miljø i mange år? Vi

mener, at de unge har brug for et miljøskift og at kunne frigøre sig fra
et kendt skolemiljø.
Vi mener også, at Brorsonskolens placering i dag er rigtig god. Den
ligger centralt i Varde By, tæt på Varde Fritidscenter og andre
kulturinstitutioner. Vi foreslår derfor, at Brorsonskolen bliver hvor
den er, og at den renoveres.
På Sct. Jacobi Skole realiserer vi en længe ønsket drøm og vil i
udskolingen skabe flere linjer. På tværs af årgangene 7. – 9. klasse vil
vi danne en mere attraktiv udskoling og give eleverne mere tid til
fordybelse og et større fagligt udbytte. Eleverne får mulighed for at
vælge til – efter interesse – og at sætte præg på deres egen skoledag
vil motivere eleverne og skabe mere arbejdsglæde.
Usikkerhed skaber ikke bosætning – heller ikke i Varde by
For fire år siden var skolestrukturen også til debat, og Sct. Jacobi var i
spil til at blive en ren overbygningsskole. Det skabte usikkerhed. Nu
har det nye forslag til strukturændringer på skoleområdet skabt
endnu mere usikkerhed i Varde by og især for familierne, der er
tilknyttet Sct. Jacobi. Byrådet lægger op til en tre år lang
lukningsperiode, hvor alle må forvente, at især de dygtigste lærere
ret hurtigt vil se sig om efter andet arbejde, når chancen byder sig,
fordi de langt fra er garanteret et attraktivt job i den nye struktur.
Udsigten til flere og flere vikartimer og en demotiverende
afviklingsperiode på hele tre år, vil naturligvis også få adskillige
forældre til at søge alternative løsninger til deres børn. Det er tre års
undervisning for flere end 500 elever, der bliver gamblet med.
Selv efter den tre år lange lukningsperiode er der ikke udsigt til mere
klarhed og sikkerhed. Det er endnu totalt uklart, om eleverne efter
de tre år skal ”mellemlande” på den stærkt nedslidte Brorsonskole –
og i givet fald i hvor lang tid. Det er ganske enkelt en urimelig og
uacceptabel usikkerhed, og byrådet bør være opmærksom på, at det
uden tvivl vil få negativ indflydelse på bosætningen i Varde by.
Uanset om man som tilflytter overvejer at slå sig ned i Sct. Jacobieller Brorsondistriktet, er der dømt usikkerhed adskillige år frem i
tiden. Skal Sct. Jacobi Skole lukke? Bliver der kun bygget en ny
overbygning ved Campus, og bliver indskoling og mellemtrin samlet
på den gamle, nedslidte og utidssvarende Brorsonskole? Bliver der
overhovedet bygget nyt til indskoling- og mellemtrin? Og i givet fald
hvornår? Spørgsmålene er mange, men det er ikke muligt at få klare
svar.
Samtidig lægger den nye struktur op til et minimumselevtal, som
oplandsskolerne skal leve op til. Det kan de blive udfordret af i løbet

af få år. Hvad betyder det? Risikerer skolestrukturen i Varde by så at
skulle ændres igen om fire år, fordi skolerne som bekendt er en
”kabale” (politikernes eget ord), der skal gå op på tværs af hele
kommunen. Det kan man være bekymret for på grund af det faktum,
at Sct. Jacobi Skole i denne omgang er udset til at blive eneste offer
for et problem, skolen ikke selv er ramt af: Det faldende elevtal.
Sct. Jacobi som specialskole?
Danmark har underskrevet Salamanca-erklæringen, hvori der står, at
alle børn har ret til at være en del af normalmiljøet. Denne erklæring
er Varde Kommune også forpligtet på. I Varde Kommunes
inklusionsstrategi knyttes der også an til Salamanca-erklæringen. At
samle specialeleverne på en skole for sig selv, mener vi, går imod det,
der står i inklusionsstrategien.
I vores optik er det derfor en meget dårlig ide at samle de
specialtilbud, der i dag findes på Tistrup Skole og Lykkesgårdskolen.
De to skoler – og ikke mindst Handicaprådet – deler denne holdning i
deres pre-høringssvar. Eleverne i de nuværende specialtilbud har
tidligere været hårdt ramt af omstruktureringer og har bestemt ikke
godt af flere flytninger.
Forskning viser som udgangspunkt, at det giver bedst kvalitet og
størst udbytte af undervisningen, når elever med særlige behov
tilbydes en skole så tæt på det almindelige skoletilbud som muligt.
(se link til undervisningsministeriets hjemmeside om kvalitet i
specialskoler)
http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVMDK/Content/News/Aktuelt/2014/140404-Forskere-klar-medanbefalinger-til-kvalitetsudvikling-afspecialskolerne?allowCookies=on
Hvis kommunens specialtilbud samles som foreslået, bliver vi den
første kommune i Danmark, der ekskluderer specialeleverne, så de
dermed mister muligheden for at interagere med eleverne fra det
almene skoletilbud. På borgermødet i Lerpøthallen blev det nævnt af
både en forælder og en pædagog fra specialtilbuddet, at man med
forslaget vil ende med ”at isolere specialbørnene, gemme dem væk
og nærmest lave en ghetto”.
Lokalerne på Sct. Jacobi er i bedste fald uegnede til
specialundervisning og vil kræve store ekstraomkostninger at
klargøre til at kunne huse et samlet specialtilbud. Skolen rummer

stort set kun store åbne lokaler, mange med højt til loftet, som ikke
er egnede til specialelever, der har brug for mindre rum.
Vi er bekendt med, at der på Lykkesgårdskolen er investeret markant
for at oprette et sådant miljø. Vi har efter utallige henvendelser fået
oplyst, at der ikke findes beregninger på, hvad det kommer til at
koste at omdanne Sct. Jacobi Skole til specialtilbud. Vi forudser, det
bliver dyrt, da skolen er bygget til normalområdet. Etablering af lifte,
bæresystemer med mere vil blive omkostningstungt. En
omkostningstung ombygning af lokaler, som vel at mærke i dag lever
fuldt ud op til intentionerne i den nye folkeskolereform.
Sct. Jacobi er over 8000 kvadratmeter stor i to etager med en enkelt
elevator. Disse lokaler bliver i dag udnyttet optimalt, inklusive
Jacobihallen og alle de moderne faglokaler, man kan ønske sig på en
nyere folkeskole til 500+ elever.
Umiddelbart er Sct. Jacobi en kæmpe skole til de 170-180 elever, der
i dag hører til i specialtilbuddene. Dette ”overforbrug” af plads
hænger slet ikke sammen med visionen om at skære i
bygningsmassen. Desuden går brugsværdien af værdifulde faglokaler
tabt – til gengæld påfører kommunen sig selv en stor
ombygningsudgift. På Sct. Jacobi Skole findes forholdsvis nye og
velfungerende faglokaler til fysik/kemi, natur/teknik, biologi, sløjd,
håndarbejde, billedkunst (2) og musik samt et madkundskabslokale.
De fleste af disse lokaler vil det være vanskeligt at udnytte til
kommunens svageste specialelever.
Desuden kan vi være bekymrede for udnyttelsen af Jacobihallen. Vil
Jacobi-hallen komme til at stå tom i dagtimerne i fremtiden?
Sct. Jacobis udearealer er helt unikke og er i dag åbne for alle – også
borgerne i lokalområdet.
Hvis skolen bliver en specialskole, skal der sættes hegn op – der er
både å, sump og vej. Noget der er sundt for normalelever at lære at
begå sig i, men som specialelever ikke kan mestre.
I Varde kommune lavede man i 2008 de specialenheder, vi kender i
dag, og det har kostet en massiv ledelsesmæssig og pædagogisk
indsats at få de tre enheder på Næsbjerg Skole, Lykkesgårdsskolen og
Tistrup Skole til at fungere godt. Vi kender de tre enheder i dag som
værende særdeles velfungerende. Det er et sårbart område, og vi vil
kraftigt opfordre til at lade de tre enheder bestå, hvor de er i dag.

Økonomien:Alt for mange nye – og overflødige - mursten vil betyde
besparelser på undervisning
Det er svært at belyse de økonomiske konsekvenser, der er
forbundet med forslaget om at ændre skolestrukturen. Fra politisk
side har man endnu ikke fremlagt tilstrækkeligt materiale og
dokumentation for de argumenter, der bliver brugt. Det virker, som
om der mangler en reel økonomisk køreplan for skolerne i Varde by.
Den findes i hvert fald ikke i det tilgængelige materiale.
Politikerne har ved flere lejligheder bedt kritiske borgere om at se
lukningen af den nuværende Sct. Jacobi Skole som en del at et større
billede – en del af en kabale med mange faktorer. Men i forhold til
den ikke uvæsentlige detalje, økonomi, har der ikke været noget
større billede at se. Kabalen går ikke op. På det nuværende grundlag
finder vi det ikke fornuftigt at bruge så mange millioner på at bygge
nyt, når det er muligt at finde både billigere og bedre løsninger.
Det er selvsagt en meget alvorlig og omfattende beslutning at ændre
skolestrukturen i Varde Kommune. De faktuelle tal og beregninger,
der er adgang til, giver på ingen måde et fyldestgørende grundlag at
træffe beslutningen på. Det ser mere ud som om, det er noget, man
politisk synes er en god ide. Der er ikke meget, der peger på, at det
faktuelt er en god plan med en ansvarlig økonomi.
I den sammenhæng er det værd at fremhæve en række alvorlige
punkter:

1. Der foreligger ikke tal på, hvad det vil koste at ombygge Sct.
Jacobi til specialskole og specialbørnehave. Dermed kan man
heller ikke politisk have en plan for, hvordan dette skal
finansieres. Ombygningen er en meromkostning, der ikke er
medregnet i de beregninger, der er lavet i forbindelse med
planerne om nybyggeri ved Campus.
2. Man vælger den absolut dyreste model i forhold til
Brorsonskolen med nybyggeri i stedet for renovering. Hvis
man kun bygger ny overbygning, skal de eksisterende lokaler
alligevel renoveres.
3. Den billigste løsning på bygningsproblemerne i Varde indre by
er som beskrevet i Varde kommunes eget dokument:
Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by, Januar
2017 Dok.nr. 2314/17 Sagsnr. 15-7239. Her fremgår det, at

man for 86.244.875 kroner kan renovere Brorsonskolen. Det
kan derfor undre os, at man som ansvarlig politiker vælger en
løsning, der måske er 150.000.000 kroner dyrere. Dertil
kommer de udgifter, der vil være til at omdanne nye lokaler
på Sct. Jacobi til specialcenter og dermed ”spilde” de mange
millioner, det har kostet Lykkesgård og Tistrup at
specialindrette deres lokaler til netop dette. Penge, som hele
kommunen – og ikke mindst skolerne - kunne få gavn af på
budgetterne de næste mange år.
4. Mener man, at det er det mest ansvarlige som kommune at
tilbyde indskolingsklasserne at flytte fra en ny super
velfungerende skole til gamle, slidte lokaler med
fugtproblemer?
5. Sct. Jacobi Skoles udgift pr. elev er det femte laveste blandt
kommunens 21 skoler. Udgiften er på 57.735 kroner pr. elev
(budget 2017). Endnu en indikator på, at der er tale om en
veldrevet og bæredygtig skole. Udgiften pr. elev i Varde
Kommune svinger mellem 50.871 og 77.029 kroner. Det tyder
også på, at det ville være muligt at spare penge, hvis man
kunne drive skolerne efter ”best practice” – eller bare til
samme pris som den femte bedste på listen: Sct. Jacobi.
6. Det er også værd at bemærke, at målet om 20 millioner
kroner i besparelser ikke bliver opnået i den foreslåede
løsning. Der er anvist 14 millioner, men de sidste 6 millioner
mangler, og man må formode, at de skal findes i en ny endnu
ukendt tildelingsmodel? Men hvad med de endnu uafklarede
anlægsudgifter? Ombygning af Sct. Jacobi og sikring af nye
skoleveje?
7. At man ikke har opnået den ønskede besparelse på 20 mio, og
derfor vil finde de manglende midler ved at spare på bl.a.
timetildelingsmodellen, mener vi kun kan resultere i
kvalitetsforringelse. Det ønsker vi på ingen måde. Der skal
ikke tages tid fra børnenes voksentid.

Konklusion.
Vi mener ikke, at der børes røres ved strukturen i Varde By. Alle tre
overbygningsskoler bør bevares. Brorsonskolen trænger til
renovering, og dette bør der naturligvis tages hånd om.
På vegne af skolebestyrelsen ved Sct. Jacobi Skole og 10iCampus.
Søren Andersen, formand
Martin Hebsgaard, næstformand

