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Høringsbrev - 3 oplæg til struktur i skoler og dagtilbud

På baggrund af det faldende børnetal har byrådet den 1. november 2016
behandlet 3 forskellige oplæg til en ny struktur på dagtilbuds- og
skoleområdet i Varde Kommune.
Der henvises til behandling i Udvalget for Børn og Undervisning den 26.
oktober 2016, i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31. oktober 2016 og i
Byrådet den 1. november 2016.
Byrådets beslutning den 1. november 2016:
Der sendes 3 forskellige oplæg til struktur i skoler og dagtilbud i indledende
inspirations-høring i perioden den 8. november 2016 til den 8. januar 2017.
Baggrund for den indledende inspirations-høring:
Det er hensigten med de 3 forskellige oplæg, at de skal belyse forskellige
forslag til, hvordan der kan opnås balance mellem en rationel drift og en
fortsat satsning på kvalitet og bæredygtige sociale fællesskaber for børn og
unge i kommunen. Udgangspunktet er, at der i en kommende ny dagtilbudsog skolestruktur skal skabes et økonomisk driftsrationale på ca. 20 mio. kr.,
hvor den ene halvdel foreslås anvendt til kvalitetsforbedringer på dagtilbudsog skoleområdet, og den anden halvdel foreslås anvendt til bygningsmæssige
forbedringer og anlæg på området.
Byrådets hensigt med at sende 3 forholdsvist forskellige oplæg i indledende
inspirations-høring er at få flest mulige strukturnuancer drøftet og debatteret.
På den måde får byrådet mulighed for at sammensætte det endelige
strukturforslag af elementer fra de 3 oplæg på et grundigt og gennemdrøftet
grundlag, der også kan medtage idéer, der er opstået undervejs i den
indledende inspirations-høring.
I den indledende inspirations-høring vil byrådet invitere til 4 borgermøder,
hvor temaet er, hvordan vi sikrer kvalitet i kommende skole- og
dagtilbudsstruktur.
Borgermøderne afholdes på følgende måde:





Tirsdag den 22. november kl. 18.30-21.00: Helle Hallen
Torsdag den 24. november kl. 18.30-21.00: Handelsskolen i Varde
Tirsdag den 29. november kl. 18.30-21.00: Hotel Outrup
Onsdag den 30. november kl. 18.30-21.00: Skovlund-Ansager Hallen

02-11-2016

Side 2 / 2

Det forventes, at byrådet i februar 2017 lægger sig fast på et endeligt
strukturforslag, der sendes i formel lovpligtig høring i foråret 2017. Det
endelige strukturforslag forventes vedtaget i maj 2017. Det eventuelle nye
strukturforslag på skole- og dagtilbudsområdet forventes at træde i kraft i
august 2018.
Høringsfrist:
Høringsfristen er onsdag den 8. januar 2017. Høringssvar sendes til Birthe
Laustrup, Politik og Analyse, på mail: bilc@varde.dk
Høringssvarene behandles i Styregruppen for strukturdrøftelserne, Udvalget
for Børn og Undervisning samt Udvalget for Økonomi og Erhverv i januar
2017 med henblik på behandling i Byrådet den 7. februar 2017.

Med venlig hilsen
Per Rask Jensen
Formand for Udvalget for Børn og Undervisning

Vedlagte bilag:
Oplæg 1 til dagtilbuds- og skolestruktur jf. dok nr. 162485-16
Oplæg 2 til dagtilbuds- og skolestruktur jf. dok nr. 162595-16
Oplæg 3 til dagtilbuds- og skolestruktur jf. dok nr. 162487-16
De 3 oplæg inkl. bilag fremgår af Varde Kommunes hjemmeside.

