Høringssvar vedr. fremtidig struktur på skole- og
daginstitutionsområdet.
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Skolestruktur i Varde by.
I den nye struktur foreslås at Varde by fremtidig har 2 skoler: En ny Brorsonskole og Lykkesgårdskolen, der
begge får tilført eleverne fra Sct. Jacobi skole, der nedlægges og fremtidig skal huse specialklasserne.
Udviklingsrådet er ikke enig i at Varde by fremover blot skal have 2 folkeskoler. Der er basis for 3 som nu.
Udviklingsrådet er ikke enig i at specialklasserne bør samles på Sct. Jacobi skole.
Det synes mærkeligt at nedlægge den nyeste indrettede skole Sct. Jacobi til fordel for specialklasserne.
Undersøgelser indikerer at elever i specialklasser ikke bør afsondres, men snarere bør etableres ved en
eksisterende skole. Lykkesgårdskolen har i forvejen specialklasser og det er Udviklingsrådets anbefaling at
der skabes plads til specialklasserne på Lykkesgårdskolen.
Udviklingsrådet hilser velkomment at der opføres en ny Brorsonskole, men foreslår at den opføres ved
Idræts- og Fritidscentret, hvor man vil kunne udnytte de eksisterende faciliteter og dermed understøtte
centret.
Opstart af den ny Brorsonskole bør ske på én gang for alle klasser.
Der har været kommenteret livligt på økonomien og omkostningerne ved at bygge en ny Brorsonskole, men
det store efterslæb skyldes manglende midler til vedligehold gennem tiden. Derfor bør der i den nye
skolestruktur generelt afsættes nok midler til drift og vedligehold, så lignende situationer undgås.
En del af det nye byggeri vil kunne finansieres ved salg af det areal hvor den gamle Brorsonskole ligger. Det
handler om mere end 46.000 m2, der ved udstykning vil kunne bidrage til finansieringen, selv efter
nedrivningsudgifter. Kommunen har i Dok.nr. 149446/16 anslået at Udgifter til miljøsanering i værste tilfælde
kan løbe op i yderligere 10 mio. kr. Det synes dog ikke dokumenteret.
I øvrigt kan byggeriet reduceres når Sct. Jacobi skolen bevares som folkeskole.
Til gengæld vil der formentlig komme omkostninger ved etablering af specialklasserne på Lykkesgårdskolen.
Det er ikke hensigtsmæssigt at Ny Brorsonskole opføres ved Campus, hvor der er dårlige tilkørselsforhold.
Pt. bevæger ca. 1200 elever og 150 ansatte sig til og fra Campus hver dag. Hvis eleverne fra Brorsonskolen
(efter tilførsel af elever fra Sct. Jacobi) også skal anvende denne skolevej vil mængden stige til ca. 2.200 hver
dag. Det vil betyde et for stort pres på de få veje, der fører til Campus.
Konklusion vedr. Varde By:
Bevar de nuværende 3 skoler som folkeskole med overbygning.
Opfør ny Brorsonskole ved Idræts- og Fritidscentret.
Etabler center for specialklasser på Lykkesgårdskolen.

Principper for klassestørrelser, lukning af skoler og daginstitutioner i fremtiden.
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Udviklingsrådet er tilfreds med at der tages beslutning om under hvilke omstændigheder der i fremtiden skal
lukkes skoler og børnehaver.
Beregning økonomi.
I kalkulationen for den nye model angives at transportudgifter øges med ca. 116 tkr. Det kan undre, da de
ekstra transportomkostninger i de 3 første oplæg var på 4,5 mio. kr. og op til 8,4 mio. kr.
Kan vi få en beregning på det nye oplæg, som kan sammenlignes med de første 3 oplæg?

Ændring af tilknytningsforhold
Det undrer også at oplandsskoler, der historisk set har haft tilknytning til Varde, nu knyttes til andre områder.
F.eks. er Thorstrup skole i de nye oplæg knyttet til Tistrup og Ølgod. Hvad er argumentet for dette? Er det
Thorstrups ønske? Transportmæssigt må det være billigere at udnytte de eksisterende transportmuligheder
mod/fra Varde.
Det bør også undersøges om Janderup burde knyttes til Varde i stedet for Blåvandshuk skole. Igen må det
bero på den lokale mening.

Vi ønsker skoler på lige vilkår.
I budet for 2017 er det angivet hvor meget hver enkelt elev i de forskellige skoler koster.
Kommunens gennemsnitsudgift pr. elev er 60.098 kr. iflg. budget 2017.
Der er et spænd fra 50.871 (Brorsonskolen) til 77.029 (Nordenskov) i gns. tallene. Dvs. en forskel på mere
end 50%.
Der burde herske et princip om at alle skoler tildeles det samme beløb pr. elev – det vil være skoler på lige
vilkår!
Der kan spares over 12 mio. kr.
Hvis kommunen qua ovenstående beslutter at alle skoler, der bruger mere end gennemsnittet skal bringes
ned på dette gennemsnit, så vil det betyde en besparelse for kommunen på knap 13 mio. kr.
Det vil bringe kommunen i retning af det oprindelige mål på 20 mio. kr.
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