Til Varde Kommune
Høringssvar vedr. dagtilbud- og skolestruktur
Nedenstående hørringssvar er udarbejdet af en arbejdsgruppe fra Kvong og Lunde, med udgangspunkt i de input der
kom frem på borgermødet på Blåbjergskolen LundeKvong den 7/12 2016.
Fællesledelse
Vi foreslår der laves fællesledelse mellem overbygningsskoler og de filialskoler/børnebyer, som sender elever til
overbygningsskolen. Det giver en besparelse på ledelse, og ikke mindst giver det øget kvalitet ved at man sikrer alle
elever, der kommer ind på overbygningsskolen, er på samme niveau og har gennemgået det samme materiale. Det
giver en rød tråd gennem undervisningen fra 0. – 9. klasse, som efter vores mening sikrer de bedste vilkår for
børnenes faglighed.
Kvalitet
Det er vigtigt med en skole fra 0. – 6. klasse.
På Blåbjergskolen LundeKvong arbejdes der i dag med venskabsklasser, legepatruljer og meget mere, som giver
nogle fantastiske bånd i mellem store og små. Det virker rigtig godt at de små har store venner, og de store lærer
meget af at tage ansvar for de mindste. Det udvikler børnene socialt og børnene lærer at agere i forhold til andre
børn i alle aldre. Desuden trives børnene så godt i Blåbjergskolen LundeKvong, at hele 86,6% af eleverne benytter sig
af de fritidstilbud der er på skolen, SFO og juniorklub.
Det er vigtigt med en daginstitution i både Lunde (Lundparken) og Kvong (Privat Børnehave) for at sikre fødekæden
til skolen. Et godt samarbejde mellem de 2 institutioner skal udbygges, så børnene lærer hinanden endnu bedre at
kende, før de skal starte i skolen. Der er pt. født 17 børn i skoledistriktet i 2016.
Vi forslår at Blåbjergskolen LundeKvong laves om til en børneby sammen med Lundparken. Da der ikke er plads, og
faciliteter til børnehaven på skolen, foreslår vi at begge adresser beholdes. SFO børn kan møde ind i Lundparken så
der kan spares pædagogtimer i morgentimerne. Eleverne i 6. kl. kan evt. hente de børn der er mødt ind i børnehaven
og følge dem op til skolen. Eftermiddagsmodulet bibeholdes i dens nuværende form.
På Blåbjergskolen LundeKvong er der fantastiske udenoms arealer hvor der også er etableret en god legeplads.
Meget af inventaret på legepladsen er købt af skolens støtteforening, som også i andre sammenhænge støtter
skolen. F.eks. er der gratis frugtordning i hele vinterperioden, støtteforeningen betaler for frugt og bedsteforældre
gør det klar til eleverne.
Med en børnehave i begge byer, og en fælles skole lever de 2 landsbysamfund fuldt ud op til kommunens vision om
nære og trygge lokalsamfund tæt på naturen.
For at afspejle kommunens vision "Vi i naturen" har Varde Kommune iværksat forløbet "Vi i naturskolen",
”Vi i naturskolen” introducerer børn og unge til nogle af kommunens mest naturskønne områder samtidig med, at de
også lærer om kulturhistorien og at passe på naturen for at sikre rent drikkevand og undgå forurening.
Blåbjergskolen LundeKvong passer også perfekt ind i denne vision med blandt andet masser af udendørs arealer og
en hytte der kan bruges til udeundervisning.
Skolen er også base for et velfungerende foreningsliv, hvor der også er et samarbejde med SFO’en.
Integration
Der er de sidste år kommet en del flygtninge til Varde Kommune. I landsbyerne har vi gode erfaringer med at
integrere dem, og det understøttes af en flygtningefamilie der bor i Lunde. De havde behov for ny bolig og blev

tilbudt en bolig i en anden by. De ønskede dog at børnene skulle fortsætte på Blåbjergskolen LundeKvong og
prioriterede det så højt, at de hellere ville nøjes med en mindre bolig.
Transport
En flytning af eleverne vil give en meget lang transporttid for rigtig mange elever. Det er ikke forsvarligt at børn ned
til 6 år, først skal køre i bus lang tid, for derefter at skifte til tog, og til sidste gå fra stationen til skolen. De børn der
skal køre med bus hele vejen til Nr. Nebel vil også få en meget lang transporttid.
Anvendelse af besparelse
De 10 millioner af besparelsen, der skal tilbage til skolerne, kan med fornuft bruges til blandt andet at sænke max
antal elever pr. klasse til f.eks. 25. Derudover vil det være fornuftigt at sænke det maksimale antal elever i samlæste
klasser til f.eks. 22.
For at sikre at den nye skolestruktur kan holde i flere år fremover, kan der sættes tal på hvor mange elever der
minimum skal være på skolen. Hvis skolen kommer ned på denne størrelse skal der sættes en dialog i gang mellem
skolen, kommunen og byerne i skoledistriktet, om mulighederne for fortsat drift. Antallet af elever kunne, som i
Ringkøbing/Skjern kommune, være 75.
Vores forslag
Vores forslag er:
1. der laves fællesledelse mellem overbygningsskoler og filialskoler/børnebyer
2. Alle skoler der ikke er overbygningsskoler fungerer som filialskoler eller børnebyer til og med 6. klasse
3. Overbygningsskoler lukkes der hvor det kan gøres uden urimelig lang transporttid
Ved gennemførelse af disse tiltag kan den ønskede besparelse på 20 millioner opnås.
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