Høringssvar vedr. skolestrukturen i Varde kommune.
Efter at have læst byrådets forslag til skolestrukturen i Varde kommune, vil vi gerne fra Skovlund Ansager
udviklingsråd påpege nogle mangler i byrådets forslag:
Ansager skole er blevet lagt sammen med gl. Helle kommunes skolevæsen, dette er ok. ,set med vore øjne.
Der er gennem hele forløbet blevet sagt og skrevet at der skal være 2 spor i overbygningen. Ifølge
undervisningsministeriet, der er blevet spurgt, er der intet krav om 2 spor, der kan sagtens være
overbygningsskoler med 1 spor.
Ansager skole er den eneste overbygningsskole udenfor Varde og Ølgod, der ikke har en fødeskole . Det
synes mærkeligt, da der er overbygnings skoler med både 1 og 2 fødeskoler. Dette Ikke at have en
fødeskole til overbygningen betyder at Ansager skole allerede i børnehaveklassen skal have de 2 spor, som
politikerne i Varde kommune har bestemt. Ansager skole vil i de kommende år have mindre end de 28
elever i 9. klasse, som byrådet har skitseret som et minimum, derfor vil Ansager skole i løbet af 2-3 år miste
deres 9. klasse og den vil aldrig igen blive tildelt, selvom elevtallet måske ad åre bliver de 28.
Ansager skole har 5 år til at få elevtallet i 7. og 8. årgang til at blive de 26-28 elever, der er skitseret som et
minimum, men da der først i år er 2 børnehaveklasser, vil dette ikke være muligt at opnå, inden de 5 år er
gået. Hvorfor der om 5-6 år står Ansager skole uden en overbygning. På baggrund af den positive udvikling
i byen , befolkningsmæssigt og elevmæssigt , finder vi det urimeligt og vilkårligt. I år og til næste år bliver
der 2 børnehaveklasser på Ansager skole og dette vil være nok til at bevare 7-8 klasserne på skolen om ca. 7
år.
Imidlertid vil Varde byråds præmisser for Ansager skole være sværere end for andre overbygningsskoler,
der har fødeskoler. Selvom der ikke er belæg for at der skal være 2 spor, vil dette krav, som byrådet alene
har bestemt, kunne lukke en ellers velfungerende overbygning. Det vil være af allerstørste betydning for
byen, hvis vi kan være sikre på at vores overbygning bevares, det vil sikre stabilitet og mulighed for
yderligere bosætning.
Ansager skole og Ansager by har i de seneste år været i gang med en rigtig god udvikling , med fremgang i
befolkningstallet og i flere børn i skolen. Hvis byrådets præmisser for overbygningen bliver vedtaget, vil
dette sætte udviklingen i stå.
Da det jo er en kendsgerning at skoleforhold er af afgørende betydning for byudvikling , undrer det os at,
man ønsker at gennemføre en skolestruktur, der modvirker den igangværende vækst . Det vil ikke være i
byens interesse og vi nægter at tro at det vil være e i Varde kommunes.
Med 1 spor på Ansager skole og et eller 2 spor på de 2 øvrige skoler i vores klynge, kan man evt. på hver
skole udarbejde et sæt af valgfag, som eleverne kan vælge. Eleverne kan vælge hvilke valgfag de gerne
vil have og så tage til den skole, der tilbyder disse eller eleven må bruge de valgfag, der bliver tilbudt på
den skole eleven går, dette vil være en rigtig god måde at lave struktur på, som skolerne selv kan
administrere.

Vi har erfaret at der er foreslået gratis transport til den kommende nybyggede skole i Varde, fra hele
kommunen. Vi forventer at det samme vil gøre sig gældende for alle skoler i hele Varde kommune.
Med venlig hilsen
Skovlund Ansager udviklingsråd
Karin Nielsen
formand

