Høringssvar - strukturændringer Varde Kommune
Det var noget af en overraskelse, da forslaget om lukning af Sct. Jacobi skole kom i
høring, efter slet ikke at have været en del af nogle af de tre foregående høringsforslag.
Forældre, lærer, elever og skolebestyrelse tilknyttet Sct. Jacobi skole blev mildt sagt
taget med bukserne nede, og man fik det indtryk, at beslutningen allerede var taget.
Derfor dette høringssvar – for forhåbentligt er løbet ikke kørt endnu… forhåbentligt har
vi stadig en chance for at redde Vardes bedste og mest velfungerende skole.
I løbet af de seneste år er det lykkedes skolebestyrelsen og ledelsen at vende
lokalbefolkningens fordomme mod det ”gamle” Sct. Jacobi, og skabe stor interesse om
skolen, som nu er ganske eftertragtet. Som den eneste skole i Varde by er der stigning i
elevtallet. Der arbejdes i høj grad med heldagsskolen og inklusion. Der er en enorm
rummelighed til alle elever – ingen bliver glemt, ingen bliver overladt til sig selv, og
forældrene bliver i høj grad inddraget. Trivsel er meget højt prioriteret og i de
fantastiske rammer, hvor skolen er tilpasset de forskellige alderstrin, trives vores børn,
store som små. Man mærker ikke at det er en stor skole, og personalet i skolen og
SFO´en har et fantastisk samarbejde med forældrene. Her er der nærhed. Det er ikke
bare en skole – VI ER SKOLEN! Her vil man sine børn det bedste og alle deltager med det
de nu engang kan. Vi løfter i flok og problemer tages i opløbet, fordi alle er fokuserede
på at vi lykkedes. Hvorfor dog lukke en yderst velfungerende skole, 10 år gammel, og
som med den fantastiske sammensætning af ledelse, bestyrelse og personale kun bliver
ved med at forbedres? Det giver ingen mening.
Hvorfor bygge en ny Brorsonskole til hvad der p.t. vurderes at koste over 250 mio.? Vi
har ikke pengene og der er ingen, der er interesserede i øgede skatter – hverken os i
Varde by, eller borgerne i oplandet, som i øvrigt heller ikke får synderligt meget glæde af
den nye skole. I stedet burde man bygge en skole svarende til Sct. Jacobi skole til de
elever der p.t. går på Brorson skolen, evt. lidt større, så den kan rumme overbygningen
fra de tre skoler. Det kostede 90 mio. at bygge Sct. Jacobi skole – det vil måske koste
120-130 mio. at bygge en ny Brorsonskole med overbygning.
Til Lykkesgårdsskolen vil I overflytte 1/3 af Sct. Jacobi skoles elever, ca. 170 elever,
uden at lave flere klasser, bare gøre klasserne større. Det er ikke trivsel og det er ikke
kvalitet. Det sammen gælder overflytningen af 2/3 af Sct. Jacobi skoles elever, ca. 340
elever, til Brorsonsskolen i dens nuværende form. Det er heller ikke trivsel og det er
heller ikke kvalitet. Det er bare ikke en ønskesituation med min. 28. elever i en klasse.
Der er så forslag om en to-lærer-ordning, men det er ikke en to-lærer-ordning, men en
to-voksen-ordning. Her har jeg også svært ved at få øje på kvaliteten. Vi har på Sct.
Jacobi skole i forvejen en to-voksen-ordning, med en lærer og en pædagog tilknyttet den
enkelte klasse, og det fungerer rigtigt godt, men der er tale om ca. 20 børn pr. klasse. At
gå fra 20 til 28 børn i en klasse er ikke ligefrem en forbedring.
De børn der overflyttes til Brorsonskolen kommer i øvrigt til at gå på en nedslidt skole,
indtil man engang ude i fremtiden får bygget den nye Brorsonskole. Her har man ingen
tal på prisen af skolen, plan for hvordan pengene helt nøjagtigt skal rejses, og ej heller en
plan for hvornår denne nye skole skal stå klar til eleverne. Det eneste man med
sikkerhed har besluttet er, at der skal laves en overbygning, som skal stå klar i 2020.
Hvad med alle de andre børn? De er henvist til en nedslidt skole ramt af skimmelsvamp,
med min 28 børn i klassen på ubestemt tid!
Fra 2017 til 2020 vil vores børn på Sct. Jacobi skole være som gidsler, hvis beslutning
om lukningen træffes. Som så mange andre forudser jeg lærerflugt, problemer med at få
nye lærer, elevflugt og faldende engagement hos personalet. En generel tilstand af
utilfredshed, usikkerhed og utryghed. Ikke nogen ønskesituation for hverken elever,
lærer eller ledelsen. De er så dygtige, de skal have nogle ordentlige vilkår!

Et andet aspekt er trafikken i Varde Nord. At sende 1000 børn ud i lyskurven ved
Frisvadvej/Nordre Boulevard er efter min mening vanvittig. Der er i forvejen en
voldsom trafik om morgenen, pga. den nuværende Brorsonskole og Campus. Og så vil I
sende alle de små nye i trafikken igennem samme område som de nyslåede bilister fra
Campus? Sådan en beslutning vil medføre at langt flere forældre vil vælge at køre deres
børn i skole – dermed endnu flere biler og endnu mere kø og endnu mere trafikkaos.
Mht. specialklasserne, er langt de fleste forældre og pårørende til disse elever imod at
isolere dem på en skole for sig. Det anbefales at de går i nærheden af ”normale” børn,
som de kan spejle sig i. Man kan da næsten ikke isolere dem mere end i en indhegnet Sct.
Jacobi skole! En skole som i øvrigt skal bygges om for at rumme dem. En skole, hvor 2/3
af klasselokalerne ligger på 1. sal, en skole med store rum og højt til loftet – hvilket langt
fra indgyder den tryghed med små overskuelige rum, som specialbørnene har behov for.
Der går 512 elever på Sct. Jacobi Skole. Der tales om ca. 170 specialbørn. Dermed er
skolen for stor til specialbørnene, som der i øvrigt også bliver færre af. Downs-syndrom
og lignende lidelser bliver der færre og færre af, da de i dag opdages meget tidligt ved
graviditetsscanningerne. Diagnosebørn bør slet ikke gå i specialskole med derimod via
inklusion lære at leve deres liv i et normalt samfund. De har ikke brug for at være
”specielle”, de har brug for inklusion. Så kan de spejle sig i vores helt almindelige børn,
og vores helt almindelige børn tager heller ikke skade af at spejle sig i dem! Vi kan kun få
nogle mere tolerante, hjælpesomme og empatiske mennesker ud af at lade dem lære
hinanden at kende. Mennesker, der har plads til at rumme andre mennesker, også dem
der ikke er helt som dem selv.
Jeg er enig i at nogle af specialbørnene vitterligt har nogle behov, som gør at de ikke er
egnede til at gå i en almindelig folkeskole. Men det er et fåtal af børnene, og dem skal vi
selvfølgelig også finde en god løsning for, hvilket jeg er sikker på at vores eksperter på
området i blandet andet Tistrup kan være jer behjælpelige med, uden at det koster
spidsen af en jetjager. De vil nemlig også gerne høres.
Jeg er klar over, at faldende elevtal i kommunen generelt, får skylden for at vi endnu
engang diskuterer skolestrukturen i Varde Kommune. Men denne tilbagevendende snak
om skolestrukturen gavner på ingen måde Varde Kommune. Vi kan ikke tiltrække
tilflyttere, når vi ikke kan vise dem en langsigtet plan for deres børns skolegang. Når vi
ikke kan tiltrække tilflyttere, bliver det i længden et problem for erhvervslivet, der
flytter til de områder, hvor arbejdskraften er. Vi er ved at grave vores egen grav med al
den omstrukturering, nedlæggelse af skoler og lignende. Vågn dog op, og støt
erhvervslivet – find alternative måder at tiltrække tilflytterne! Arbejdspladser,
skoleforhold og mulighed for dyrkelse af fritidsinteresser er tungtvejende områder, når
man beslutter sig for, hvor man som familie vil slå sig ned. Det er her pengene bør
sættes ind, ellers ender vi som udkants-Danmark – også inde i Varde by! Vi skal ikke
lukke skoler, vi skal have flere børn! Vi skal være attraktive som kommune, og vores
kommune skal gå forrest og vise at man støtter borgerne i stedet for at gøre kommunen
mindre og mindre attraktiv. Hjælp de små byer i oplandet med at vokse, og hjælp Varde
by til at bibeholde eller øge befolkningstallet. Vi kan godt, hvis vi tænker konstruktivt og
ikke er bange for nye tiltag i stedet for at sidde på vores flade og venter på at den
nedadgående spiral fortsætter i det uendelige. Vi har brug for mere handlekraft, når det
kommer til nytænkning på dette område.
I stedet for at bruge 250 mio. på en ny stor-skole, bør man i stedet som tidligere nævnt
bruge 120-130 mio. på en ny Brorsonskole lig Sct. Jacobi med plads til overbygningen.
Kommunen skal samtidig aktivt gøre noget for at tiltrække tilflyttere fra andre
kommuner. Det skal ikke være om-rokering inden for kommunens egne grænser, men
en massiv indsat for at gøre kommunen attraktiv for udefrakommende. Hvis vi sparer
lidt på skolebyggeriet, bevarer Sct. Jacobi skole i dens nuværende form, og bruger lidt

mønt på at tiltrække tilflyttere, så børnetallet i kommunen ikke længere har en faldende
kurve, skulle det være muligt at stille de fleste af borgerne tilfredse – endda helt uden
skattestigninger!
Håber I vil tage alt dette med i jeres overvejelser i forbindelse med de beslutninger, der
nu skal træffes omkring ændringerne i skolestrukturen.
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