Varde d. 13. dec. 2016
Høringssvar vedr. struktur på dagtilbuds – og skoleområdet
fra Med-udvalget og skolebestyrelsen Sct. Jacobi Skole.
Fra bestyrelsen og MED-udvalget på Sct. Jacobi Skole har vi flg.
kommentarer til de tre udsendte oplæg vedr. den fremtidige
struktur på dagtilbuds - og skoleområdet. I høringssvaret vælger
vi ikke at forholde os helt konkret til de tre modeller, da vi ikke
tænker, at den fremtidige struktur bør være én af disse. Vi har i
stedet valgt at komme med input, som vi ønsker tænkt med i en
ny model til en fremtidig struktur:
1. Det faldende børnetal i hele Varde Kommune indikerer, at
det ikke er realistisk at fortsætte med den struktur, vi
kender i dag. Der må træffes politiske beslutninger, der
sikrer en langtidsholdbar løsning. Vi finder, det er både
uheldigt og tidskrævende, hvis der skal drøftes struktur
med få års mellemrum. Forældre ønsker, at de kan
gennemskue, hvilke dagtilbud og hvilke skoler deres børn
skal gå på, når de bosætter sig i et område.
2. Vi mener, det er vigtigt, at der nu udarbejdes en model, der
sikrer kvalitet hele vejen rundt. Derfor bør politikerne tage
stilling til, hvornår en skole er for lille. Hvornår er det
pædagogiske - og undervisningsmæssige miljø, så småt, at
der ikke kan opretholdes en høj kvalitet. I den forbindelse
bør politikerne forholde sig til et tal (100, 80, 90, 150?), så
et landsbysamfund har mulighed for at forberede sig på en
evt. lukning eller for at kunne igangsætte initiativer, der
sikrer bosætning og landsbyudvikling.
3. Såfremt man vælger at nedlægge skoler, bør man
medtænke
en
skolebusordning,
hvor
børnenes
befordringstid reduceres mest muligt.
4. Vi vil fraråde børnebyer, da vi ikke mener, at børnebyer kan
tilgodese den nødvendige kvalitet i undervisningen. Det vil
også blive vanskeligt at rekruttere kvalificeret arbejdskraft
til børnebyer.
5. Vi er i dag meget tilfredse med skolevæsenet i Varde By,
hvor vi har tre velfungerende skoler. Vi kunne derfor fint se
os i en ny struktur uden ændringer i Varde By.
Samtidig kan vi se gode muligheder og gode perspektiver i
en struktur i Varde By, hvor der en én stor
overbygningsskole og to grundskoler. Sct. Jacobi Skole kan
både bruges som en overbygningsskole og som en
grundskole. Vi vil gerne her gøre opmærksomme på, at Sct.
Jacobi Skole har særdeles gode udearealer til udeskole,
udeliv og udeleg. Der er ligeledes gode legepladser og
boldbaner. Dette kunne tale for, at Sct. Jacobi Skole er
velegnet som en grundskole. De samme arealer har dog
også stor værdi for en overbygningsskole.
6. Såfremt man vælger at bruge Sct. Jacobi Skole som en
grundskole kan man forestille sig, at der nybygges en
overbygningsskole, der evt. kunne placeres ved Campus for
at skabe en rød tråd til ungdomsuddannelserne. Sct. Jacobi

Skole kan ombygges til en overbygningsskole med omkring
500 elever for forholdsvis få midler, men den kan ikke
rumme flere elever uden tilbygning.
I dag oplever vi på Sct. Jacobi Skole, at mange elever, der
kommer ind fra landskolerne på 7. årgang, får en ny start
og udvikler sig fagligt og socialt på en nye måde. Vi ser at
nogle, der har haft det svært, blomstrer op i et nyt miljø.
Vi ser i dag en positiv effekt af en større udskoling, idet der
på det faglige område er mulighed for faglig sparring, en
højere grad af linjefagsdækning, øget specialisering. Vi kan
bedre lykkes med integration og har flere muligheder i
arbejdet med inklusion.
En stor overbygningsskole ville give øget mulighed for
linjetænkning fx en Team-danmark linje, en sciencelinje en
international linje, en performence inje osv.
Vi vil også gøre opmærksom på, at permanent store klasser
med mange elever giver mindre lærertid til den enkelte
elev. Dette kan forringe kvaliteten.
7. Hvis Sct. Jacobi Skole skal rumme både grundskole, som
den er i dag samt en større overbygning, vil det kræve
tilbygning.
8. Vi mener, at alle skoler bør have selvstændig ledelse. Vi
mener ikke, at en skoleleder skal dække flere matrikler. Vi
mener dog, at der forsat bør være fælles ledelse mellem en
evt. stor overbygningsskole og 10iCampus for at sikre
sammenhæng og kontinuitet i udskolingen.
9. Hvis
man
beslutter
sig
for
at
lave
en
stor
overbygningsskole, bør der på samme skole etableres
specialklasserække
for
overbygningsspecialelever,
så
specialelever går sammen med andre elever på deres egen
alder, og så disse elever har mulighed for at spejle sig i
almenområdet.
10. Når der træffes beslutning om en ny struktur, bør der også
være fokus på at sikre kvalitet i børnenes skolegang i den
periode, hvor der evt. skal flyttes elever fra en skole til en
anden.
11. Ved beslutning om en ny struktur bør der være fokus på
rekruttering af lærere i fremtiden.
12. Ingen af de tre modeller lægger op til ændringer for
10iCampus. I bestyrelsen ønsker vi at bevare 10. klasse,
hvor den er i dag.
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