Nordenskov den 16. december 2016
Varde Kommune

Høringssvar vedr. oplæg til ny skolestruktur i Varde Kommune
På vegne Erhverv Nordenskov skal jeg hermed fremkomme med nedenstående bemærkninger i relation til
ovenstående, herunder de fremlagte modeller med udgangspunkt i kommissoriet for det nedsatte udvalg.






Brorson Skolen lukkes
En leder for 4-5 skoler med ansvar for økonomi
En leder for hver skole med ansvar for personale/pædagogik
Skoler med mindre end 85 elever over en rullende tre-årig periode lukkes

Ad Brorson Skolen
De faldende elevtal, som er grundlaget for den gennemgang af skolestrukturen i Varde Kommune, er i
absolutte tal størst i Varde By. De udarbejdede prognoser for de kommende års elevtal dokumenterer
denne tendens. En strukturændring, som på ansvarlig vis tager udgangspunkt i disse realiteter, skal derfor
også rettes mod de områder, hvor elevtallet er faldende, og ikke mod kommunens skoler generelt.
Hertil kommer, at Brorson Skolen i de fremtidige budgetter står over for en gennemgribende renovering.
Udgiften hertil udgør i nævnte budgetter cirka 1/3 af de fremtidige anlægsudgifter.
I den forbindelse foreslås samtidig, at skoleklasserne fra 8-9 klasse for Varde By samles på Campus, skulle
nedlæggelsen af Brorson Skolen medføre pladsmangel på Varde Bys øvrige skoler.

Ad leder for 4-5 skoler med ansvar for økonomi og en leder for hver skole med ansvar for pædagogik og
personale
Dette forslag relaterer sig til de stigende administrative opgaver, som pålægges hver enkel skoleleder,
herunder stigende afrapporteringskrav til kommunens administration. Sådanne opgaver med indsamling af
oplysninger, som kommunens administration finder relevant at få meddelt, kunne med betydelig fordel
samles hos en enkelt leder for et større antal skoler, her forslag om ansvar for 4-5 skoler.
Skolereformen stiller krav om en mere aktiv ledelse for personalet på de enkelte skoler. Skolereformen har
desuden medført, at utilfredsheden blandt personalet er steget, hvilket i høj grad i en kommune af Vardes
størrelse og sammensætning, accentuerer behovet for at personalepleje opprioriteres for at beholde
dygtige og engagerede medarbejdere på kommunens skoler. Hvis målet med strukturreformen i Varde
Kommune er at højne kvaliteten på kommunen skoler, vil nedlæggelse af lederstillinger på de enkelte

skoler med sikkerhed medføre en betydelig forringelse af medarbejdernes vilkår, hvilket i sidste ende vil
medføre, at kommunens elever ikke modtager undervisning af dygtige og engagerede medarbejdere.
Bevarelsen af en leder for hver skole med ansvar for personale og pædagogik har ikke alene betydning for
kvaliteten af den undervisning og dermed kommunens skoler, idet ansvaret for den enkelte skoles
pædagogik naturligvis er af ganske stor betydning for elevgrundlaget for skolen i sidste instans. Som
eksempler herpå kan henvises til initiativer til etablering af særlig musiklinje på Tistrup Skole og
fodboldlinje på Næsbjerg Skole. Sådanne udviklingstiltag for den enkelte skole er af helt afgørende
betydning for skolernes fremtidige rekrutteringsmuligheder i forhold til fastholdelse og tilgang af elever. En
leder på hver skole er i så henseende selvsagt af helt afgørende betydning for at realisere de enkelte
skolers udviklingspotentiale.

Ad lukning af skoler med under 85 elever over en treårig periode
Forslaget tager udgangspunkt i den politik, som Ringkøbing/Skjern Kommune har vedtaget for kommunens
skoleområde, da denne kommune tilsyneladende før Varde Kommune har konstateret samme udfordringer
i forhold til faldende elevtal.
Forslaget har to ganske betydelige fordele i forhold til den hidtidige kurs, som Varde Kommune har valgt på
skoleområdet.
Det er forudsigeligt for såvel nuværende som kommende beboere i mindre landsbysamfund i kommunen,
om landsbyens skole er i risiko for at blive lukket; i modsætning til kommunens nuværende kurs, hvor
reformer med jævne mellemrum bliver introduceret, og hvor blandt andet Nordenskov Skole hver gang har
været udpeget til at skulle lukkes.
Denne kurs skaber generelt usikkerhed i kommunens landsbysamfund, og hvor mere end halvdelen af
kommunens borgere (og ikke mindst vælgere) rent faktisk bor/etablerer sig. En sådan kurs er derfor i
direkte modstrid med det mål, som kommunen samtidig har for at tiltrække nye borgere, og ikke mindst
børnefamilier, til kommunen.
Forslaget skal har desuden den fordel, at den i høj grad medfører, at de enkelte bysamfund vil have en
betydelig indflydelse på, hvorvidt skolen (og dermed nerven i byen) lukker eller ej, idet et godt og stærkt
erhvervsliv i disse bysamfund sammen med byens borgere, kan iværksætte de relevante tiltag, som de
måtte finde egnede til at tiltrække børnefamilier til byen.
For de bysamfund, som må konstatere, at skolen efter de gældende retningslinjer må lukke, skal samtidig
efter på forhånd fastsatte kriterier have adgang til på lempelige vilkår at overtage byens skole og etablere
friskole for byen. (I så fald undgås diskussionen ligeledes om, hvorvidt byens vækst og eksistensgrundlag
blev fjernet med skolelukningen eller ej).

Ovennævnte forslag kan helt utvivlsomt alle inkorporeres i en samlet løsning for kommunens kommende
struktur for dagtilbud og skolestruktur, idet jeg i øvrigt er af den opfattelse, at de i denne høringsfase
fremlagte forslag, som igen alle indeholder forslag om lukning af Nordenskov Skole, ikke er rettet mod de

relevante skoler, men derimod efter grønthøster-metoden nedlægger mindre skoler, uanset om disse
skoler ligger i bysamfund, som er i vækst, status quo eller for nedgående.
Argumentet om, at skoler ikke lukker landsbyer, tager udgangspunkt i en rapport fra Rambøll fra 2007/08,
hvor udsagnet er korrekt med en 70 % sandsynlighed. Nordenskov ligger ikke inden for disse 70 %. Byen har
netop på én gang modtaget tre blomster (som den eneste i kommunen) i foreningen Blomstrende
Landsbyer. Nordenskov har et aktivt og voksende erhvervsliv (mere end 60 erhvervsdrivende), et
blomstrende foreningsliv (1. divisionshold i volley) med mange, meget engagerede frivillige, herunder
gennemførelsen af den årlige Owen Låft-konsert,.
Afslutningsvis bemærkes, at byen af kommunen i 2012 netop blev kåret som årets landsby i kommunen,
der – værd at bemærke – også har været i regional tv flere gange inden for de sidste par år for positive
initiativer (julepyntning af postkasser og LAR-projektet).
Nordenskov er en levende landsby, som helt utvivlsomt vil lide stor skade i forhold til tiltrækning og
fastholdelse af selvstændige erhvervsdrivende, som sammen med byens borgere udgør en del af
kommunens skattegrundlag.

På vegne Erhverv Nordenskov

Kim Rudebeck

