Varde 6/4 2017
Høringssvar fra Brugerpanelet vedr. oplæg til ”skoler og dagtilbud for alle”
Vi har i Brugerpanelet, sammensat en arbejdsgruppe bestående af forældre fra
Lykkesgårdsskolen, Labyrinten og Handicaprådet som her kommer med deres
høringssvar.
Vi kan ikke se fordelen i at samle børnene fra Solsikken og børn/unge fra
Labyrinten og fra Lykkegårdsskolen på samme matrikel... Dette vil vi gerne
begrunde.
Børnene i Solsikken har glæde af, at nogle børn i visse situationer kunne have en
fordel i, at være sammen med børn fra Smørhullet… og modsat kan de svageste
børn i Smørhullet nyde godt at faciliteterne i Solsikken. Desuden mener vi, at et
miljøskifte mellem barn og skolebarn er at foretrække. Præcis som ANDRE børn
også gør.
Vi er dog bekymret for, at også Labyrintens elever skal kunne rummes i samme
tilbud, da disse elever har en helt anden problematik, og derfor kræver en anden
indgangsvinkel for at kunne modtage undervisning, og derfor ser vi , at det vil
være hensigtsmæssigt, at tilbyde elever fra Labyrinten, at kunne forblive på
Tistrup skole, hvor der er mulighed for, at kunne deltage og være sociale med
elever fra almen området, som de også i øjeblikket er, i form at lejrture,
morgensamlinger og, for de ældstes vedkommende, at kunne gå til eksamen på
lige fod med netop almen (FSA og FSU eksamen).
De børn/unge der modtager undervisning i Labyrinten i Tistrup er ikke hverken
fysik eller psykiske udviklingshæmmede, men er børn/unge med særlige
udfordringer… derfor tilhørere disse elever det almene undervisningstilbud, og
skal ikke sammenlignes med børn/unge med fysiske og psykiske handicap
(Lykkesgårdsskolens elever)
Mange af Labyrintens elever fortsætter på uddannelsessteder inden for
almenområdet, og det ser vi, som en meget positiv udvikling.
Dog er vores bekymring især, at der ikke er fremkommet nogle rammer for det
økonomiske i at samle specialtilbuddene.
Som vi ser det, kræver det en betydelig ombygning af Sct. Jacobi Skole, for at
tilgodese behovene hos eleverne i det specialiserede område.
Det samme vil gøre sig gældende, hvis der skal bygges nyt specialcenter til disse
elever.
For, som der er lagt op til i oplægget for en ny skolestruktur i Varde Kommune,
skulle der findes 20 millioner, hvoraf de 10 skulle gå til bygninger og 10 til
indsatsen for kvalitet i undervisningen.
Dette finder vi ikke, kan lade sig gøre, i det oplæg som er kommet ud til høring.
Der skal bruges adskillige millioner for at kunne gøre Sct. Jacobi skole klar til den
gruppe elever, som påtænkes, at skulle kunne bruge skolen. Vi finder det ikke
hensigtsmæssigt, at en skole, som er bygget og er velfungerende til 500 elever,
skal ombygges til at give undervisning til 100 eller 150 elever.
Vi mener, det vil være at den stor økonomisk investering, som kunne bruge på at
OPTIMERE allerede eksisterende tilbud.
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Som forældrene på Lykkegårdsskolen udtrykker, så er det ikke de fysiske
rammer der er vigtig, men derimod INDHOLDET i tilbuddet. Og man kunne
tænke sig at ALLE disse millioner af kroner, der påtænkes til skolebyggeri og
ombygning af Skt. Jacobi Skolen kunne bruges på at optimere indholdet i det
nuværende tilbud… i stedet for at ombygge nye faciliteter, som skal bygges op fra
nyt.
Når vi tænker en optimering af indhold, som der med stor relevans kan bruges
økonomiske midler på at optimere, vil vi pege på følgende områder:
1. Helhedsskolen skal afskaffes igen.
2. Indretning med små klasser 6-8 elever. Disse børn har så vidt forskellige
problematikker, at for at tilgodese deres behov må klasserne ikke være større.
3. Sanserum, motorik rum, talepædagog og fysioterapi rum samt samtalerum.
4. Vigtigt at få tilknyttet fagpersonale fast på skolerne f.eks. talepædagog på
Lykkesgårdsskolen. Der er rigtig mange elever der har sproglige udfordringer og pt
tilbydes der kun ca. 12-18 timers talepædagogik om ugen.
5. Have eksterne terapeuter, PPR, UU vejleder
6. En opnormering af personaleressourcer.
7. Faciliteter og rum som er indrettet efter vores multihandicappede børn f.eks.
faciliteter på legepladsen, sanserum og lign., som tilgodeser denne målgruppe.
8. Egen skoleledelse, økonomi og bestyrelse til specialafdelingerne.
9. Fælles personalefaciliteter. Faciliteter til eksterne fagpersoner.
10. En specialiseret autist skole/enhed i kommunen.
11. Specielt på Lykkesgårdsskolen er der allerede nu pladsmangel.
12. Indretning af udearealer der afspejler vores elevers behov.
13. Ingen ombygning over flere år samtidig med at der undervises.
HVIS DER SKAL SKE OMBYGNINGER (enten på Lykkesgård Skolen eller Skt.
Jacobi Skolen… eller en helt ny skole?), SÅ SKAL PERSONALE, FORÆLDRE OG
EKSTERNE KONSULENTER INDDRAGES VEDR. INDRETNING.
Vi ser en bekymring i at man mener, at samle alle specialiserede tilbud pr.
automatik optimere den faglige kompetence… vi ønsker at gøre opmærksom på,
at der er meget stor forskel på, om man ser på de faglige kompetencer i
Labyrinten, Solsikken eller Lykkesgårdsskolen… det er MEGET forskellige
kompetence områder.
Vi er meget bekymrede for, at man i Varde Kommune ønsker at samle alle
”udfordrede” børn/unge på en særskilt matrikel…. Trenden i Danmark er modsat dette - at man i Danmark ønsker at afmystificere det, at have et
”handicap”… vi mener med at samle alle børn/unge med specielle behov, netop
MYSTIFISERE disse børn/unge! Og det er stik imod intentionen om ”inklusion”.
Hvis dette føres ud i livet får vi en ”eksklusion”
Vi mener, at i stedet for at samle alle udfordrede børn/unge på samme matrikel,
skal man i Varde Kommune se mere på hvordan, man kan skabe langt større
kontakt mellem børn/unge i specialområdet med børn/unge i det almene
område 8fælles idrætstimer, valgfag, venskabsklasser etc.). At det ikke finder
sted på nuværende tidspunkt, betyder ikke at det i fremtiden ikke kan blive
anderledes.
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Vi er af den mening at det vigtigt at vores udfordrede børn/unge har mulighed i
at spejle sig i børn/unge i det almene område. Her tænker vi ikke faglig spejling,
men social adfærd. Det er vigtig at ”de store piger” fra den almene skole siger
”Hej” til den pigen fra specialområdet, for hun er en venindes lillesøster…
På vegne af Brugerpanelet i Varde Kommune
Ann Madsen
Else Marie Fog

