Status på samtaler om fremtidens skole og dagtilbud i Varde Kommune
Maj 2016

Varde Kommunes byråd har i løbet af marts 2016 afholdt møder om den fremtidige struktur for
kommunens skoler og dagtilbud.
Disse grupper har deltaget i processen:








Brugerpanelet for børn og unge med særlige behov
Integrationsrådet
Elevrådsrepræsentanter
Ungerådet
Brugerbestyrelser
Medarbejdere, ledere og faglige organisationer
Udviklingsrådene

Det har i forbindelse med møderne været muligt for alle deltagere at komme med input både undervejs
og efterfølgende. På møderne er der blevet taget noter af drøftelserne i plenum såvel som i grupperne.
På interessentmøderne diskuterede og drøftede deltagerne ivrigt og konstruktivt kvalitet i skoler og
dagtilbud. Opsamlingerne fra møderne kan findes på kommunens hjemmeside og indgår nu i det videre
arbejde.
På interessentmøderne blev det tydeligt, at der er forskellige opfattelser af nærhedsbegrebet. Der vil
derfor blive arbejdet videre med at få belyst nærhedsbegrebets aspekter.
Fem arbejdsgrupper skal komme med forslag
Styregruppen har nu nedsat fem arbejdsgrupper, der skal komme med input til konkrete,
langsigtede og bæredygtige scenarier for, hvordan kommunens dagtilbud og skoler kan se ud i
fremtiden.
Arbejdsgrupperne er igangsat på et kick-off møde den 2. maj 2016.
Arbejdsgrupperne arbejder i maj, juni og august 2016, hvorefter deres forslag præsenteres for
styregruppen. Herefter besluttes det, hvad der skal arbejdes videre med.
Udover arbejdsgrupperne nedsættes en række paneler, som arbejdsgrupperne kan trække på. De
paneler vil bestå af folk fra det social- og sundhedsfaglige område samt elevrådsrepræsentanter og
Ungerådet.
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Øvrige arbejdsgrupper
Udviklingsrådene er i forvejen repræsenteret i de fem arbejdsgrupper, men derudover nedsættes
yderligere en arbejdsgruppe kun med repræsentanter fra udviklingsrådene. Denne arbejdsgruppe har til
opgave at komme med anbefalinger om, hvordan kvalitet i skoler og dagtilbud kan udvikles i
sammenhæng med lokalsamfundenes vækst og bosætning.
Derudover nedsættes en arbejdsgruppe af dagtilbuds- og skoleledere, der har til opgave at arbejde med
diverse tekniske detaljer såsom beregning af løn, overenskomster og ledelsesstruktur, afvejet med
gældende lovgivning osv.
Desuden nedsættes der en arbejdsgruppe, der får til opgave at tilrettelægge et eller to temamøder i
september 2016, hvor de andre arbejdsgruppers forslag kan præsenteres og drøftes.
Arbejdsgruppernes bemanding kan ses på Varde Kommunes hjemmeside:
http://www.vardekommune.dk/Borger/Skole-og-uddannelse/Fremtidens-dagtilbud-og-skole-i-VardeKommune/Arbejdsgrupper.aspx
Afrunding og kontaktinfo
Afslutningsvist vil jeg som formand gerne benytte lejligheden til at takke for den store indsats, der er
blevet lagt i forbindelse med interessentmøder, arbejdsgrupper og paneler.
Ved eventuelle spørgsmål om processen kan man kontakte projektleder Signe Kold på mailen:
siko@varde.dk
Med venlig hilsen
Per Rask Jensen
Formand for styregruppen
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