Varde 06.04.17
Til udvalget for Børn og undervisning
Varde kommune
Att: Birthe Laustrup
Høringssvar
Vi har med stor interesse fulgt og deltaget i processen omkring
strukturdrøftelser i Varde kommune.
I kære politikere har gennem processen hele tiden efterspurgt hvad vi
borgere ser som kvalitet – dette synes vi i allerhøjeste grad mangler i det
nuværende forslag!
Og nej man kan ikke kalde det kvalitet at indføre 2-person-ordning i visse
lektioner på 3.-6. klassetrin hvis elevtallet overstiger 26 elever.
Opgørelser viser der er klasser som aldrig vil komme i betragtning f.eks.
på Lykkesgårdskolen.
Man kan som udgangspunkt ikke sige, at det er elevtallet der er
afgørende for om der er behov for 2 person-ordningen. En mulighed
kunne være at øremærke penge til skole, og dermed selv give
skoleledelsen ansvaret for fordelingen efter konkret behov.
Det er som om der er gået prestiges i at der skal bygges en ny
Brorsonskole ved Campus samt der skal oprettes en samlet Specialskole
– ”så vi kan komme på landkortet”, som der blev sagt ved borgermødet
den 09.03.17 i Lerpøthallen. Men for pokker, er det ikke bedre at
pengenes bruges på undervisningen og fagpersonale så man tilgodeser
specialbørnenes behov, så børnene kan udvikles og trives?!
Man kommer ikke udenom at Sct. Jacobi skole er meget stor ift. de antal
børn, der er i Specialklasserne samt der er brug for ændringer af lokaler,
da specialbørnene har brug for andre fysiske forhold end almenklasserne.
Ud fra perspektivet ift. brugen af lokaler synes vi det er ressource spild at
flytte specialklasserne til Sct. Jacobiskole.
Ift. om der skal være en Specialskole, synes vi man skal lytte til de faglig
professionelle samt forældre til disse børn.
I forhold til Brorsonskolen, er vi fuldt ud klar over at skolen er i forfald og
derfor skal renoveres eller bygges nyt, men vi har meget svært ved at
forså argumenterne for at det skal placeres ved Campus.
Hvis man lytter til borgernes bekymring i forhold til for eksempel
skolevejen og tidligere erfaring med at drive skole på 2 matrikler er dette
ikke noget der ønskes.
Vi håber på en langsigtet og holdbar læsning.
Hilsen Sandie Jensen og Søren Poulsen,
forældre til snart to elever på Lykkesgårdskolen.

