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Vedrørende: Skoler og dagtilbud for alle.
Til dette har jeg følgende kommentar:
Jeg er stærkt utilfreds med forslaget til Varde Kommunes nye struktur på skole- og
dagtilbudsområdet, da dette betyder at vores børns skole, Sct. Jacobi Skole, skal lukke som
folkeskole, og vores børn skal flyttes til enten Lykkesgård Skolen eller Brorson Skolen.
Hvorfor lukke noget der fungerer??? Sct. Jacobi Skole er, på få år, gået fra at være en ikke særligt
velfungerende skole med massive problemer og et dårligt ry, til at være en velfungerende skole med
glade børn, tilfredse forældre og en inklusion af børn med særlige behov, udført til UG. Alt dette i
kraft af dygtige og engagerede medarbejdere, lærere, pædagoger og ledelse, der brænder for skolen
og dennes børn. De har formået at vende skolen fra, at være skolen med det dårlige ry, til at være et
sted for udvikling, inklusion og et stort og varmt fællesskab. De har skabt en dejlig skole, som vi
alle, børn som forældre, vil værne om og kæmpe for. Og hvad er takken til medarbejderne, for deres
hårde og vellykkede arbejde? At politikerne i kommunen vælger at lukke VORES skole? Dette er
jeg stærkt utilfreds med.
Hvad har vores børn så i vente de næste par år? En skole i afvikling, hvor elever og kompetente
lærer ikke søger til, eller i værste fald søger væk fra. Får lærerne i denne periode tilbudt
efteruddannelse, ny udvikling mm.? Eller kan dette ikke betale sig, når skolen alligevel skal lukke?
Jeg frygter for de næste par år på Sct. Jacobi Skole. Frygter for, om mine børn de næste par år, får
den bedst mulige undervisning i et miljø i udvikling. Jeg er sikker på, at de lærere der forbliver på
skolen, vil gøre deres bedste, under de givne rammer, men frygter for, hvad disse rammer kommer
til at indeholde, på en skole uden fremtid.
Samtidig er jeg bekymret for, hvad der kommer til at ske, når børnene skal fordeles på byens to
andre skoler. Uanset hvilken skole vores børn skal tilknyttes, hvilket stadig står i det uvisse og er
anledning til usikkerhed, vil vores skolevej blive betydeligt ringere. Er der i denne plan indtænkt
sikrere skoleveje for vores børn? Jeg har stadig i frisk erindring, hvordan Slettens børn blev lovet en
mere sikker skolevej til Sct. Jacobi Skole, da skoledistrikterne blev ændret, hvilket endnu ikke er
sket. Jeg kan frygte at det samme vil ske igen, på trods af eventuelle løfter fra politisk hold.
Endeligt går min bekymring på, at mine børn efter august 2020, nu skal gå på en væsentligt større
skole, som højst sandsynligt også får større klasser end de har i dag. Jeg er bevidst om det faldende
børnetal, men dette påvirker så vidt jeg ved, ikke mine børns årgange, og på trods af dette, vil begge
skoler i Varde, nu blive væsentligt større end de 3, vi har i dag er. Jeg frygter, at de store skoler, vil
mangle det nærvær og den tryghed det giver, at gå på en mindre skole, hvilket jeg ser som en stor
kvalitet i børnenes hverdag. Bliver dette forslag en realitet, er det vigtig at det bliver prioriteret, at
flytte alle Sct. Jacobi børn samlet, for at lette overgangen, og mindske den usikkerhed, som denne
omrokering af elever, vil medføre. Det er samtidig vigtigt, at de følges af kendte og kompetente
lærere, der kan understøtte børnene i denne proces.

Jeg foreslår i stedet, at lade Sct. Jacobi Skole bestå i nuværende form, og bygge en ny Brorson skole
til de nuværende Brorsonelever, og samtidig bygge en specialskole i forbindelse med den nye
Brorson Skole. Hvis det stadig giver mening, at samle alle specialelever på et sted i kommunen.
Jeg mangler udregninger på, hvad det vil koste, at ombygge Sct. Jacobi Skole til specialskole. Da
dette vil være forbundet med høje udgifter. Sct. Jacobi Skole, består i dag af mange store
undervisningslokaler, der i en specialskolesammenhæng ikke giver mening. Specialbørnene har
brug for små og afgrænsede lokaler, for at opnå tryghed og læring.
Jeg ønsker intet andet end det bedste for vores kommunes børn, en skoletid fyldt med tryghed, ro,
udvikling og læring. Dette mener jeg de vil få, ved at bevare Sct. Jacobi Skole, som den
velfungerede, udviklende og kompetente folkeskole den er i dag.
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