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Til Varde Kommune
Sendt pr. mail
Høringssvar til Forslag til ny struktur "Skoler og dagtilbud for alle"
Jeg vil gerne opfordre byrådet til at trække Forslaget til ny struktur "Skoler og dagtilbud for alle"
tilbage ud fra følgende:
De besparelser, der peges på, er skønnet ud fra beregninger og tal behæftet med fejl.
De besparelser, man tror, der kan opnås, vil forringe elevernes skolehverdag og læring.
De besparelser, der alligevel ikke opnås, vil man gennemføre ved at spare på timetildelingen.
Forslaget skaber kaos på skoleområdet både i Varde By og i hele oplandets lokalområder.
Gennemførelse af forslaget vil påføre Varde kommune enorme udgifter på anlægssiden.
Gennemførelse af forslaget vil kunne give mange uforudsete udgifter på børne- ungeområdet.
Gennemførelse af forslaget vil nedsmelte de mindre centerbyer i kommunen.
Jeg vil gerne foreslå, at de nuværende overbygningsskoler bibeholdes, og at reglen om 2 spor
slettes. Stor faglighed er ikke afhængig af, om der er 1 eller 2 spor på en skole. Lærere i en
overbygning kan godt sparre hinanden på tværs af årgange.
Et lokalområde i rivende udvikling bør støttes og fremmes af kommunen og ikke bombes tilbage
ved at lukke overbygningen på skolen ud fra prognosetal for en kortere årrække.
Eleverne bør gå i skole i deres nærmiljø. Børn og unge, der lever og færdes lokalt, får lokal
forankring, lokalt medansvar og dermed ansvarsfølelse. De får tid og mulighed for at deltage i og
bidrage til sunde fællesskaber.
Vi har samtidig som voksne meget større chance for at kunne følge med og leve med i vores børn
og unges skole- og fritidsliv. Alt sammen noget man bør betragte som en slags forebyggende socialt
arbejde. De bliver præget og ”uddannet” til at være deltagende ansvarlige samfundsborgere.
Jeg vil endvidere foreslå, at planerne for en ny Brorson skole skrinlægges, at man i stedet fortsætter
renoveringen af den eksisterende Brorson skole, samt beholder den nuværende skolestruktur, så de
anlægskroner, der er brugt på St. Jacobi og Lykkesgårdsskolen udnyttes optimalt.
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