Varde i november 2016

Vedrørende høringssvar ved inspirationshøring til skolestruktur

Vi har i medarbejdergruppen på 10iCampus med stor interesse læst de tre oplæg, der er
udsendt til indledende inspirationshøring vedrørende en kommende skolestrukturændring i
Varde kommune.
Indledningsvis er det vigtigt at henstille til, at processen med inddragelse af de mange
berørte interessenter bliver så sober og gennemarbejdet som muligt.
Dernæst er det også vigtigt at understrege, at ledelse i forhold til de forskellige modeller er
yderst relevant at fokusere på:
Vi ser nogle store udfordringer i, at der bliver mindre tid til ledelse på den enkelte skole og
større afstand til et færre antal skoleledere.
Velvidende, at ingen af de tre oplæg tænkes gennemført rendyrket, samtidig med at
10iCampus ikke berøres i nogle af de tre oplæg, vælger vi at koncentrere os om at
beskrive fordelene og kvaliteten ved 10.klasses placering i et ungdoms- og studiemiljø på
Campus.
Der er kvalitet i et tilbud til elever i 10. årgang, når:










Eleverne færdes i et attraktivt ungdomsmiljø med andre jævnaldrende unge i
uddannelse, hvor det bliver lettere at fastholde den unge
10.klasse ikke er en direkte del af folkeskolen men starten på en
ungdomsuddannelse
Eleverne oplever et skoleår, hvor de bliver mere modne og afklarede og også bliver
mere sikre på deres uddannelsesvalg
Der er en god vekselvirkning mellem temadage og fagfaglige dage og perioder
Der er samarbejde mellem ungdomsskolen, det lokale erhvervsliv, EUC-vest,
social-og sundhedsskolen, landbrugsskolen og andre uddannelsesinstitutioner ved
for eksempel at samarbejde om EUD10
Det kan dokumenteres, at adskillige af eleverne på så kort tid hæver deres
karakterer i adskillige af fagene og dermed bliver uddannelsesparate
Lærerne kan specialisere og videreuddanne sig til en bestemt årgang / elevgruppe
Der er faglig sparring i forbindelse med parallelklasser på samme niveau i både fag
og specifikke sociale udfordringer med unge









UU-vejledningen er så professionel og målrettet, som den er
på 10iCampus i forhold til studievalg
Der er en skolesocialrådgiver og psykolog knyttet fast til skolen
Der er tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne på Campus. Det gælder både i
forhold til ledelse og medarbejdere
Der arbejdes målrettet med læringsmål, trivsel og motivation for en bestemt
aldersgruppe
Udbuddet af linjer og valgfag kan varieres og optimeres.
Der arbejdes målrettet med bestemte værdier: trivsel, nærvær, faglighed, samvær
og respekt for den enkelte unge
Livet for den unge bliver lettere og dermed lettere at fastholde dem i en
ungdomsuddannelse og gøre eventuelle fravalg til omvalg.

Venlig hilsen
Medarbejderne på 10iCampus
og
Lis Boe-Hansen
Afdelingsleder

