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Vedr. Offentlig høring – Skoler og dagtilbud til alle
Dette høringssvar omhandler forslaget om nedlukning af Sct. Jacobi Skole til fordel for en ny ”super
skole” ved Campus.
Først og fremmest vil vi gerne takke alle de byråds politikere som mødte op til Forældremødet på Sct.
Jacobi skole vedrørende ovenstående emne. Denne aften gik det virkelig op for os, at I ikke er bekendt
med at der faktisk ligger en fantastisk skole i midtbyen. Det er ikke bare et spørgsmål om, hvorvidt
børnene skal køre til højre eller venstre.
Yderligere vil vi gerne understrege, at vi er dybt taknemmelig over at bo i en kommune, hvor man er
villig til at investere et ”ikke uvæsentligt” beløb på skoler. Dog vil vi gerne give Jer nogle input til,
hvordan I alternativt burde bruge pengene, da nedlukning af Sct Jacobi skolen vil være enorm ærgerligt,
hvilket vi forsøger at redegøre for nedenfor.
Vi har 3 drenge. Den ældste går på Brorsonskolen hvorimod de to yngste går på Sct. Jacobi Skolen. Vi er
derfor så privilegerede, at have børn på begge skoler – og er i dag dybt taknemmelige for, at vi valgte
Sct. Jacobi Skolen til de yngste børn, da en helt ny verden og skole kultur har åbnet sig for os.
Der er ingen tvivl om, at vi støtter, at der skal ske noget med Brorsonskolen. De fysiske rammer er
uacceptable – og det skal forbedres. Men at det skal ske på bekostning af Sct. Jacobi skolen finder vi
meget uheldigt, da Sct Jacobi skolen er en fantastisk skole – vi vil gå så langt som at påstå, at Sct. Jacobi
skolen er Vardes bedste skole.
Sct. Jacobi skolen syder og bobler af energi og engagement. Du mærker fra første færd, at ledelsen er
synlig, tydelig og ikke bange for at adressere konflikter. Det samme gælder lærere og pædagoger. Som
forældre føler man, at man har rigtig god kontakt og dialog – og man skal ikke være bange for, at der
foregår et eller andet, som man ikke ved. Lige netop dette er det allervigtigste i et barns skolegang. Hvis
ikke du trives – så lærer du heller ikke noget.
Desuden laver skolen et fantastisk arbejde mht. integration af alle typer mennesker i samfundet. På Sct.
Jacobi Skolen har vi elever fra alle samfundets lag og nationaliteter, men det fungerer upåklageligt – til
gavn for både elever og forældre. Vi er dybt imponeret over det arbejde, som skolen udfører i den
henseende. Vi vil for alt i verden ikke undvære den indsigt som både børn og voksne opnår ved dette.
Selvfølgelig er vi også super glade for beliggenheden og de dejlige omgivelser Sct. Jacobi Skolen har – og
de muligheder det giver.
Med lige netop udgangspunkt i børneperspektivet, skal der ikke herske nogen tvivl om, at vi vil
”begræde” dybt, hvis I vælger at føre de planer I har ud i livet – og dermed lukker Sct. Jacobi skolen for
først at sende børnene midlertidig op på den nuværende Brorsonskole med henblik på at de senere
kommer på ”super skolen” ved Campus. Vi er bekymret for følgende:







Mange af de topmotiverede lærer og pædagoger samt ledelse fra Sct. Jacobi skolen vil søge nye
græsgange dvs. vores børn mister deres vigtige holdepunkt i skolen. Dette vil være katastrofalt.
Mange elever vil kommer til at opleve 3 skoler – Sct. Jacobi, Den nuværende Brorson og til sidste
den nye super skole.
Er der over hovedet penge til at færdiggøre den nye super skole ved Campus? Vi kan sagtens
forestille os en situation, hvor man går i gang med byggeriet og undervejs konstaterer, at der
ikke er penge nok – og så ender nogle elever med at skulle blive på den nuværende Brorson
skole.
Den nye super skole vil blive frygtelig stor med mange elever – det er der faktisk mange børn,
som ikke kan overskue.

. Vi vil i stedet foreslå følgende:


Bevar Sct. Jacobi som den er og byg en ny Brorsonskolen på boldbanerne ved siden af den
nuværende skole – alternativt tæt på Fritidscentret. En ny skole bør ikke ligge ved siden af
campus med elever fra Bh. Klasse – 9 klasse.
10 i campus bør fastholdes som et ”ungt miljø” og skal ikke infiltreres af ”småbørn”. Desuden vil
det skabe alt for meget farlig trafik ud til den samme ende af byen om morgenen.
Eller



Byg en overbygningsskolen ved siden af 10i Campus for 7-9 klasse for elever fra Brorsonskolen
og Sct. Jacobi skolen.
Bevar Sct. Jacobi skolen og omdan skolen til at skulle håndtere elever fra Bh. Klasse – 6 klasse for
elever fra Brorsonskolen og Sct. Jacobi Skolen. Der er ingen som tager skade af ”transporten til
og fra midtbyen” – vi har til vores store glæde erkendt, at det ikke er et problem overhovedet !

Tak fordi I tog Jer tid til at gennemlæse høringssvaret.

Med venlig hilsen

Lisbeth & Benny Jørgensen, Slugten, Varde

