Høringssvar til skolestrukturen i Varde, Brorsonskolen
Til alle politikere i Varde byråd
Ikke mange havde vist forudset at i ville forslå at bygge en ny Brorsonskole ved Campus, men som
forældre på skolen, kan jeg godt se at dele af skolen er meget slidt, og at klasselokalerne ikke er
byggede til at rumme undervisning af de 27 elever som er i nogle af klasserne. Så jeg hilser
visionen velkommen. Jeg er sikker på at overbygningseleverne kan få stor gavn af at gå i skole tæt
ved Campus, og at nogle elever, som ikke i første omgang har set sig selv gå videre i deres skoleliv
på Campus, nu vil se det som en mulighed, når de i hverdagen kan besøge Campus, bruge deres
område og møde nogle af eleverne derfra.
I forhold til 0-6 årgang er jeg dog ikke sikker på at de får nogle fordele ved at deres skole ligger ved
Campus. Den nuværende brorsonskole er voldsom udfordret af trafik ved skolen. I en sådan grad, at
man i hvert fald en enkel gang, har set sig nødsaget til at bestille politiet til at komme og tage en
snak med forældrene en morgen. At samle kommunens største skole sammen med Campus vil vel
give endnu større trafikale udfordringer på Frisvadvej/Lundvej.
Nu får vi forhåbentlig et større Fritidscenter med en masse aktiviteter tilknyttet. Hvorfor ikke bygge
en 0-6 klasses skole ved centeret? På den måde kan skolen udnytte centeres sports- og halfaciliteter
i undervisningen, og SFO kan bruge centeret om eftermiddagen. Så skal eleverne heller ikke bruge
undervisningstid på transporten til og fra svømmeundervisningen.
Trafikken vil blive spredt lidt mere over Varde nord, og måske kan en ny vej fra Troldhøjen til
Sletten bag om skole og center aflaste vejnettet omkring Ndr Boulevard endnu mere.
Det skal nævnes at jeg ikke selv har nogle børn som vil nå at skulle gøre brug af den nye 0-6 årgang
på Brorsonskolen efter at den nye struktur er trådt i kraft, så dette er alene en idé for at sprede
aktiviteterne i byen lidt bredere ud. Hvad de økonomiske konsekvenser er af dette, må også være op
til andre at vurdere.
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