Varde Lærerkreds
Høringssvar fra Varde Lærerkreds vedrørende struktur på Børnog Ungeområdet
I Varde Lærerkreds bifalder vi Byrådets beslutning, om at igangsætte en bred folkelig
drøftelse af kommunens dagtilbuds- og skolestruktur blandt borgerene. Vi anerkender
politikernes bekymringer for det faldende børnetals konsekvenser for økonomien og kvaliteten
af den faglighed, der skal leveres på skole – og dagtilbudsområdet.
På borgermøder og i debatfora vedrørende en ny struktur på skole og dagtilbud har borgerne
generelt været tilfredse med Varde Kommunes skolevæsen. Og der er meget at glæde sig
over! Men vi mener, der har været en tendens til at forholde sig til skolerne, med det elevtal
de har i dag og med den nuværende økonomiske ramme.
I Varde Lærerkreds er vi opmærksomme på, at der ved budgetforligene i 2016 og 2017, hver
gang har været besparelser på bordet gældende for børn- og ungeområdet. Nogle blev
realiseret andre afventer udfaldet af beslutningen om en ny dagtilbuds- og skolestruktur. Hvis
der ikke findes et driftrationale, er det vores bekymring, at årlige besparelser vil forringe
kvaliteten i undervisningen. Det vil også betyde at politikere, forvaltning og medarbejdere
ikke får muligheden for at gøre en god skole bedre, fordi resurserne ikke er til stede og den
faglige udvikling på børn og ungeområdet får karakter af brandslukning.
Vi er enige i, at driftrationalet ved en ny struktur, skal bruges til at skabe en fremtidssikret
løsning med økonomisk bæredygtige skoler, i tidssvarende rammer, der kan rekruttere og
fastholde lærere og skoleledere og som fortsat kan kvalificere eleverne både fagligt og socialt.
En ny struktur bør afspejle kommunens geografi og demografi, så skolevæsenet fortsat
fastholder borgernes opbakning og engagement. En struktur der kan understøtte det fremtidige
arbejde i udviklingsrådene med at skabe aktiviteter i lokalområdet.
Varde Lærerkreds har følgende anbefalinger i forbindelse med oplæggene til strukturdrøftelser
i skole og dagtilbud:




En fremtidssikret dagtilbuds- og skolestruktur, begrundet i Byrådets vurdering af
kommunens udviklings- og bosætningspotentialer i forhold til fremtidige kommunale
investeringer
En folkeskole med lokal forankring med plads til lokale udviklingsinitiativer
o Et klart og utvetydig forældresamarbejde giver opbakning og engagement og
styrker elevernes skolegang.
At fastholde enhedsskole-tanken (0.-9. kl.) gerne med toning i overbygning. Klassen er
det bærende organisatoriske grundprincip.1 (folkeskolelovens § 25a)

1 Varde Lærerkreds støtter den fortsatte udvikling af folkeskolen som en enhedsskole 0. - 9. klasse med klassen som det
bærende organisatoriske udgangspunkt. Enhedsskolen har vist sig samlet set at skabe de bedste resultater. I Pisaundersøgel-serne sammenligner man lande, som har udelte skoler med lande med delte skoler. Her viser det sig, at udelte
skoler giver de bedste resultater:
”Sammenligninger viser, at den udelte skole giver de bedste resultater, og den ene sandsynlige forklaring er, at de stærke
elever i en klasse bidrager til klassens dynamik og dermed løfter de svage elever, mens den anden er, at forventningspresset til
eleverne bliver lavere, når de går på et svagt spor. Der er dermed tale både om en kammeratskabseffekt og om forventninger,
begge er argumenter for at beholde den udelte skole”
(uddrag professor ved DPU Niels Egelund: ”Eliteundervisning – er det nu noget?”).
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o Enhedsskole; fordi det er det bedste grundlag for overbygningsskoler fordelt
over hele kommunen
o Toning/linjer i overbygningen; fordi de grundlæggende tanker bag profilskoler,
handler om at elever skal kunne foretage et aktivt valg. Det fordrer et reelt frit
skolevalg uden begrænsninger. Det mener vi ikke er realistisk, hverken
økonomisk eller rationelt.
o Samlæsning; fordi det er det, der giver de bedste faglige resultater. (hvorfor
inkludere for bagefter at niveaudele/segregere?)






Fastholdelse af resursetildeling gennem en tildelingsmodel skræddersyet en ny struktur
o Læreren er den væsentligste enkeltfaktor for elevernes resultater. Derfor skal der
fokus på kerneopgaven. God undervisning, der gør eleverne dygtigere, kræver
tid til forberedelse.
o Nærværende pædagogisk og faglig ledelse, der sikrer optimale rammer for
lærerarbejdet og elevernes læring
Politisk udmeldte minimumsgrænser for grundskoler og overbygningsskoler
o Klassekvotient min. 20 - max. 24 elever pr klasse
o Grundskoler fra 0.- 6. kl.
o Overbygningsskoler med to spor i 7. – 9. kl.
o Specialklasserækker på overbygningsskoler
Processen efter en politisk beslutning om en fremtidig struktur på Børn og Ungeområdet
o Erfaringer fra skolestrukturændringerne i 2012 viser, at processen efter en
institutions nedlæggelse bør gøres så kort som muligt både i forhold til den
kvalitet, der fortsat skal leveres og for arbejdsmiljøet. Det er i alles interesse,
både for ansatte og brugere af de kommunale tilbud.

Folkeskolen er for alle. Folkeskolen er et fundament for den enkelte i livet, og den er en
bærende og skabende kraft i vores samfund. Folkeskolen er et af vores samfunds væsentligste
institutioner, som er kulturbærende, understøtter sammenhængskraften og tilliden blandt dets
borgere. Folkeskolerne i Varde Kommune er bærere af vore nationale og vestjyske traditioner
og værdier. Her bliver nye generationer forberedt på et liv i et demokratisk samfund med et
fleksibelt arbejdsmarked. Det skal en ny struktur fortsat kunne løfte, så vi stadig oplever et
lokalsamfund i bevægelse, hvor det er godt at bo, vokse op og arbejde.

Med venlig hilsen
Varde Lærerkreds
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