Kære Varde kommune.
Høringssvar vedr. ny skolestruktur I Varde kommune:
Vi er en familie bosiddende på Sletten i Varde Nord. Vi arbejder begge uden for kommunen og er tilflyttere
til byen.
Dette giver naturligvis overvejelser om Varde overhovedet er stedet at bo. Afgørende for disse overvejelser
er hvad kommunen kan tilbyde vores børn i forhold til uddannelser, kvaliteten og nærheden i
undervisningen.
Vi ønsker med dette høringssvar, at udtrykke vores meninger og bekymringer i forhold til hele den debat
som udspiller sig i øjeblikket vedrørende den nye skolestruktur og vores børns fremtid.
Tidligere oplevelser/erfaringer:
Vi har allerede en gang måttet acceptere, at et skoledistrikt pludselig blev ændret lige inden vores ældste,
datter skulle starte i skole. Hele grundbasen for at gøre opstarten i skolen samt hverdagen så tryk som
mulig, og hermed skabe de bedst mulige forudsætning for læring og trivsel blev med et ændret. 27 børn ud
af 31 fra gruppen i børnehaven skulle en anden vej...
Forslag omkring lukning af Sct. Jacobi skole:
Hvorfor ændre på noget som fungerer godt…
Vi har stor ros til Sct. Jacobi skole for den måde de driver skolen på… Måden hvorpå de får tingene til at
lykkedes og ligeledes hvordan man formår at inkludere alle samfundslag i klasserne. Sct. Jacobi har ikke
tidligere haft ry for at være en skole som man vælger til, det gør forældre i dag og det skal værdsættes. Det
er prisværdigt at mærke den iver lærerne og pædagogerne ligger for dagen for at få tingene til at fungere.
Ideen bag den første ændring af skoledistriktet var, at få Sct. Jacobi skole til at lykkedes… Mission er nu
fuldført.
Alle viser stolt skolen frem, den ene gang efter den anden i tv, og selv Dronningen skulle en tur forbi og se
vores moderne og velfungerende skole.
Vores forslag til fremtiden er:
Forslag:




Bevar Sct. Jacobi skole som folkeskole med elever op til og med 6. klasse.
Samle alle elever optil og med klasse 6 fra Brorson og Sct. Jacobi her.
Byg en 7-9 klasses skole så tæt på fritidscentret som muligt, det gør at skolen kan bruge alle
faciliteter og får mulighed for at lave specielle sportslinjer.

Dette giver mulighed for at samle undervisningskompetencerne for de enkelte klassetrin på hver sin skole.
Denne løsning vil lette trafikken i byen og afhjælpe belastningen i området omkring Campus/ Brorson.
Kan infrastrukturen i området omkring Campus/ Brorson kapere den ekstra trafik som kommunens forslag
vil skabe i området?
Issues der skal overvejes ved at bygge skolen ved Campus:

Er det gennemtænkt, hvor let påvirkelige unge mennesker i alderen fra 7-9 klasse er?
Skal disse unge mennesker spejle sig til unge i 1. - 3.g?
Her kan være mange nye påvirkninger som alkohol, rygning og stoffer at forholde sig til. Dette kan være
svært at håndtere i den alder, hvor man gerne vil være sej og udstråle man er ældre. Ekstra mange
mennesker i området omkring Campus på gåben, cykler og scootere. Øget trafik i den del af byen, hvor flest
nye bilister færdes og skal vise sig frem. Er der afsat midler til at sikre skolevejen? -eller skal det koste liv
først?
Sidst kommunen ændrede skoledistrikterne, kunne alt lade sig gøre med hensyn til sund og sikker skolevej.
I dag er der stadig ikke sket noget på området fra Varde Nord til Sct. Jacobi. Dette kaldes løftebrud.
Samlet special skole, god ide eller ej?
Hvorfor ikke lytte til eksperter på dette område?
Synspunkter ud fra Vores aspekt:
Sct. Jacobi skolen er ikke klar til at modtage specialbørn som den står i dag. Det kræver store ændringer
som gulvvarme, lofter skal styrkes så der i nogle rum kan monteres lifte, større toiletter ligeså med lift,
samt opdeling af rum osv.
= besparelser, det tror vi ikke.
Er det ansvarlighed at lave en næsten ny Sct. Jacobi skole om?
Er det ansvarlighed at bygge en helt ny skole i flere moduler, så længe at der ikke en gang kan redegøres
for finansieringen af 1 modul?
Forslag til placering af specialskolen:


Køb Hjertecenter Varde, som består af bygninger med mange mindre rum, som giver plads til
fordybelse.

Området omkring hjertecentret giver plads til udendørs leg og aktiviteter.
Morgen trafikken i indre by, belastes ikke ekstra da mange special børn ankommer i taxi. Allerede i dag er
infrastrukturen omkring Pramstedsvej belastet og det vil ikke gavne området med endnu mere trafik.
Når så Sct. Jacobi skole er bevaret, og den nye overbygning er bygget, rives den gamle Brorson skole ned,
og grunden kan sælges til byggegrunde. Dette vil for første gang i hele projektet tilføre midler og være en
reel besparelse i forhold til at renovere de gamle bygninger på Brorson.
Ansvarlighed:
Gennemsnitsprisen for at drive skole i Varde kommune ligger omkring 60.000,- per elev. Lad dog de
nuværende skoler bevise, om det er muligt at drive skole med den ønskede kvalitet til prisen, kan de ikke
det må de afvikles.
Det kan ikke være rigtig at der ikke kan være 3 skoler i Varde by. Inden vi får set os om sker følgende:
Når de første skoler kommer under det antal børn som er fastlagt, lukkes skolerne i oplandsbyerne Dette vil
medføre øget elevtal i Varde by, og hertil skal der bruges mere plads.

Kommunen ønsker en plan som er langsigtet, det kræver at der tænkes langsigtet.
Afslutningsvis:
Det vigtigste for os er ikke om vores børn skal gå i skole det ene eller andet sted. Men at sikre kvaliteten i
undervisningen frem til 2020, hvis man beslutter at lukke Sct. Jacobi skole.
3 år med elev/ lærerflugt og en overvægt af vikarer, vil klart forringe undervisningen og klassestrukturen,
samt skabe dårlig mulighed for læring. Lysten og viljen til at få tingene til at lykkedes og yde det ekstra, som
gør en forskel, vil være væk både for lærer og skolens ledelse allerede fra den dag en forkert beslutning er
truffet.
Fremtiden for vores børn og hermed Kommunes fremtid får ikke de bedste forudsætninger. Det er tid til
ansvarlighed. Inden vi for set os om er Varde også kun en udkants by, hvis ikke vi handler og tænker
langsigtet. Udsigten vil være at børnefamilier er nød til at tage konsekvensen og allerede nu forlade de
trykke rammer og drage mod større byer, for at stå stærkest mulig til fremtiden.
Det er vilkårene i dag, og man kan ikke holde liv i alt.
Håber på at blive hørt.

Med venlig hilsen
Trine & Martin Spangsberg Uhre
Sletten 72
6800 Varde

