Høring vedr. oplæg til struktur i skoler og dagtilbud
Dok.nr.: 12954
Sagsid.:
Initialer: lekj
Åben sag

Sagsfremstilling
På baggrund af det faldende børnetal har byrådet den 1. november 2016 behandlet 3
forskellige oplæg til en ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Varde Kommune.
Byrådet besluttede i mødet den 1. november 2016 at der sendes 3 forskellige oplæg til
struktur i skoler og dagtilbud i indledende inspirations-høring i perioden den 8. november
2016 til den 8. januar 2017.
I den indledende inspirations-høring vil byrådet invitere til 4 borgermøder,
hvor temaet er, hvordan vi sikrer kvalitet i kommende skole- og
dagtilbudsstruktur.
Høringsbrev og de 3 oplæg til struktur i skoler og dagtilbud er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag
Ingen.
Økonomi
--Høring
Skolernes MED-udvalg og bestyrelse.
Dagtilbuds MED-udvalg og bestyrelse.
FællesMED Børn og Unge.
Faglige organisationer (Varde Lærerkreds, BUPL Sydjylland og FOA Varde)
Handicaprådet.
Høringsfristen er søndag den 8. januar 2017.

Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben

Høringsbrev - 3 strukturoplæg
Oplæg nr. 1
Oplæg nr. 2
Oplæg nr. 3

152304/16
162485/16
162595/16
162487/16

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler
- at Handicaprådet afgiver høringssvar.
Beslutning Handicaprådet den 05-12-2016
Fraværende: Arne Lindberg Callesen
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Handicaprådet ser med stor skeptisk på de 3 inspirationsoplæg, der er lagt til grund for
en ny skolestruktur, som også kan berøre handicapområdet.
Handicaprådet vil her gøre opmærksom på, at der er tale om personer, med meget
forskellige handicaps, der har brug for en fast struktur i deres hverdag. Handicaprådet
kan ikke på nuværende tidspunkt se, hvad der bliver brugt fra de 3 inspirationsforslag.
Da handicaprådet ikke tror, der er en af de 3 forslag der kan stå alene.
Så handicaprådet vil her gøre særlig opmærksom på ting som det politiske
udvalg/politikere skal lægge stor vægt på, inden de træffer deres beslutninger.
·
·
·
·
·
·

Transporttiden må ikke være for lang, højst 45 min. Det skal så vidt muligt være de
samme chauffør der henter og bringer børnene, og derved giver en tryg hverdag på
det område.
De skal have deres hverdag på en skole, hvor der er en alm. skole fra 0. klasse, til
og med 9. klasse. De skal kan spejle sig i de alm. børn, så de føler sig så tæt på en
almindelig hverdag, og derved ikke føler, at de har et handicap.
Der skal være højt faglige lærer- og pædagogkræfter tilstede, på den/de skoler hvor
børnene skal tilbringe mange timer.
Der skal være trygge rammer, hvor de får den undervisningen de kan klare. Her
tænkes ikke mindst på de lokaler der skal være til rådighed. Der skal være
muligheder for, at trække sig tilbage fra større grupper, og i mindre rammer.
Der skal være grønne områder hvor de kan finde fred, hvis der opstår et behov for
dette. Men også nogle aktiviteter, som de kan klare.
Den faglige ekspertise skal følge med, hvis de specialiserede tilbud ligges ud i
almene tilbud, eller sammenlægges med andre.

Skulle der være brug for yderlige belysning af noget inden for dette område, står
handicaprådet til rådighed.
Sdr. Tangevej 30 - 6855 Outrup
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