Høringssvar Billum Friskole
December 2016
I forlængelse af brev til Kommunalbestyrelsen af 17. oktober 2016, der er registreret som
høringssvar, fremsendes hermed supplerende høringssvar.
Billum Friskole har siden 2013 arbejdet på at etablere Billum Friskole, som et alternativ til den
undervisning der tilbydes fra folkeskolen. Billum har med den massive tilslutning, fremsendt pr.
17. oktober 2016, vist at Billum har brug for et skoletilbud der udvikler og udfordrer vores børn
fagligt, samtidig med at det virker som et lokalt samlingspunkt. Det har desværre længe været
kendt i Billum, at den nuværende filialskole-model ikke har vist sig at være løsningen på denne
udfordring, og fraflytningen af såvel elever som
kvalificeret personale har været massiv. Heldigvis har
de lokale kræfter vist sig, trods alt, igen at kunne
løfte i flok, og børnetallet på skolen er p.t. over 90.
Forældre og elever har taget rigtig godt imod de nye
børn og deres familier med anden etnisk baggrund
end dansk, der er blevet tilknyttet skolen. Desuden
støtter en engageret gruppe af forældre op om
børnene og de ansatte i det omfang det er muligt, og
skaber nogle muligheder, som ellers ikke ville være til
stede. Det er f.eks. klassearrangementer, kørsel til
fagligt relaterede aktiviteter, lejrskoleinitiativer og en
bred inkludering af alternative faggrupper og
lokationer i undervisningen.
Der er med andre ord rigtig meget godt at bygge på i Billum.
Det vil vi gerne bevare, og sikre at Billum fortsat er et attraktivt sted at bo – også med børn. At der
er en faglig højt kvalificeret skole og et samlingssted for byen.
Initiativgruppen for Billum Friskole har i flere år tøvet. Tøvet, i håbet om, at de daglige
udfordringer på Billum Skole ville blive løst og skabe en god hverdag for såvel børn som personale.
Situationen er nu så uholdbar for flere af børnene, at forældrene føler sig tvunget til at finde en
anden mulighed for deres børn snarest muligt, og senest ved starten af det kommende skoleår
2017-18. Helst en lokal mulighed, da der er et massivt ønske om at støtte op om Billum som
lokalområde.
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Billum Friskole starter derfor ved skoleåret 2017-18.
Vi anmoder derfor om, at det tages med som et vigtigt input i den kommende behandling af
skolestrukturen. At vi kan støtte hinanden, og løse flere opgaver på samme tid. Billum Friskole har
på ingen måde ønske om, at forstyrre de kommunalt besluttede processer, men beder blot om at
de kommunale processer åbner op for de oplagte muligheder, som den længe planlagte opstart af
Billum Friskole giver.
Det bedste sted i Billum at etablere en friskole, er i den nuværende Billum Skoles bygninger.
Vi beder derfor om, at
lukningen af Billum Skole som
filialskole sker allerede med
udgangen af det nuværende
skoleår 2016-17, og at
bygningerne sælges til Billum
Friskole, så samme vilkår som
de tidligere skoler i Skovlund
og Lindbjerg i 2010-2012.
Desuden anmodes der om, at
Billum Skoles SFO lukkes
allerede med udgangen af
nuværende skoleår 2016-17,
og at SFO’ens bygning overdrages sammen med Skolen til Billum Friskole.
For at kunne etablere det bedst mulige friskole-tilbud fra skoleåret 2017-18, vil en hurtig afklaring
for Billum Skole være hjælpsom for Billum Friskole. Jo før forældrene kan være afklaret omkring de
mulige skoletilbud for deres børn, des større mulighed er der for at etablere faglige og trygge
rammer for det kommende skoleår.
Det er med glæde vi ser, at der i strukturoplæggene arbejdes videre med ”Børneby-modellen”.
Som det jo er kendt, har Billum også en del gode erfaringer med denne model.
Billum er af den overbevisning, at vores unikke børneby fortsat skal rumme hele børnetilbuddet,
hvorfor der tillige anmodes om en overtagelse af Billum Børnehave Kilden for omdannelse til en
Fri-børnehave, på samme vilkår, som vil gøre sig gældende for skolens bygninger.
Det er Billums håb, at vores anmodninger tages til indtægt hos de relevante beslutningstagere, så
vi sammen kan finde en god og holdbar løsning for Billum. Vi synes det vil være ærgerligt, hvis vi
om et halvt år har to skoler, to SFO’er og to børnehaver.
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Vi beder derfor om, at der træffes det nødvendige konstruktive beslutninger, med henblik på at
skabe et attraktivt privat skoletilbud, der kan være med til at sikre, at Billum fortsat er et attraktivt
sted at bosætte sig, bl.a. som et reelt alternativ til de store boligområder i Esbjerg Kommunes
vestlige del. Der er fortsat en samlet vilje i Billum til at sikre Billums udvikling og en endnu større
vilje til at arbejde imod afvikling.
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