Til
Styregruppen for strukturdrøftelserne, Udvalget for Børn og undervisning samt udvalget for
Økonomi og Erhverv.
MED udvalget og skolebestyrelsen ved Årre Skole har drøftet og debatteret inspirations høringsmaterialet med udgangspunkt i de 3 oplæg, der er udsendt til inspirationshøring d. 8.
januar.
Et enigt MED udvalg og Skolebestyrelse udtaler:



Vi opfordrer til at Varde Kommune inden den endelige skolestruktur vedtages formulerer
en vision som landdistrikt Kommune.
Vi opfordrer til, at der bliver skabt en struktur, der kan give ro på skole og
dagtilbudsområdet i en længere periode og helst de næste 10 år.



Vi opfordrer til, at der ved besparelser også kigges på forvaltningsniveauet.



Vi opfordrer til at der tages stilling til, hvor lille en skole kan holde til at blive. MED mener
ikke, at forslaget i oplæg nr. 1 (0. – 3. kl. skoler) gør det muligt at sikre kvalitet i
skoletilbuddet. Skolereformen kræver, at der i 2020 er linjefagsdækning i alle fag. Dette vil
blive meget vanskeligt på skoler af den størrelse. Den faglige sparring og brugen og
uddannelse af lokale vejledere bliver særdeles vanskelig. Desuden forudser vi, at det vil
blive svært at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft.



Vi opfordrer til, at udvalget overvejer, om det er kvalitet at øge elevers transport tid og
kommunens budget til transportudgifter i stedet for at fastholde skoler i nærområdet.



Varde Kommune ligger på en 5. plads i en nylig offentliggjort Cepos undersøgelse vedr.
faglighed. Undersøgelsen måler undervisningseffekten og elevernes evne til at udvikle sig
fagligt. Vi ved, at det er resultater, som man kommunalt har fejret og er stolte af. Disse
resultater er opnået under de rammer og vilkår, som grundskolerne er en del af. Der bliver
allerede udført et kæmpe arbejde med høj faglig kvalitet lokalt. Vi opfordrer til, at udvalget
understøtter dette arbejde, og lader det gå hånd i hånd med en anerkendelse af at Varde
Kommune netop består af mange små lokalsamfund med stabilt børnetal og positiv
udvikling. I den forbindelse opfordrer vi til, at udvalget dykker ned i den struktur, man har
valgt i Jammerbugt Kommune, en struktur der netop bevarer skolerne i lokalsamfundene.



Vi opfordrer til, at udvalget anerkender og medtænker at mange beboere i Årre bevidst har
tilvalgt at bosætte sig i en velfungerende landsby med en lokal skole, hvor natur, nærvær,
tryghed og overskuelighed er kvalitet. Årres placering geografisk gør, at mange af vores
forældre arbejder i Grindsted, Varde, Esbjerg og Kolding. Vi opfordrer til, at udvalget
vælger at understøtte denne søgning og bliver ved med at satse lokalt i stedet for at
udvande de små lokalsamfund. Lad fortsat den lokale skole være den være den livsnerve,
som får borgere fra andre kommuner til at vælge Varde Kommune til.



Vi opfordrer til, at udvalget medtænker at Varde Kommunes vision ”Vi i NATUREN” netop
understøttes i de små lokalsamfund, hvor flere og flere bevidst vælger at bosætte sig i et
med naturen.



På Årre Skole har vi gennem de sidste 18 måneder arbejdet med Projekt Årre Børnecenter.
Dette arbejde har været i tæt samskabelse med hele lokalsamfundet, Årre SFO,
Skolebestyrelsen samt Årre Børnehave. Alle har arbejdet seriøst for at finde den bedste
løsning for hele lokalsamfundet. Vi er langt i processen med at skabe smarte kvadratmeter,
og de sidste streger bliver trukket nu. Der er fundet mange gode løsninger og kompromiser
bygningsmæssigt, der tilgodeser dagtilbud og skole samt hele lokalsamfundet, og vi ser alle
frem til, at Årre Børnecenter skal være hele områdets lokale kulturcenter. Vi er sikre på, at
Årre Børnecenter samt den røde tråd i det pædagogiske arbejde på tværs af skole, sfo og
børnehave fremadrettet vil kvalitetsforbedre og sikre et bæredygtigt socialt fællesskab i
både dagtilbud skole regi, foreningsliv.

Vedr. Roust:
Vi opfordrer til, at udvalget i arbejdet med skoledistrikter tager højde for nedenstående og
understøtter samarbejdet mellem de to lokalsamfund.







Der er på mange niveauer en stor tilknytning mellem Roust og Årre.
Den fysiske afstand mellem Roust og Årre er kun 3 km. Der er 10 km til Næsbjerg.
Dagplejerne i Roust hører under dagplejerne i Årre og modtager børn fra Årre.
Børn i Roust har fritidsaktiviteter i Årre efter skoletid.
Skolebestyrelsen ønske at fastholde elever fra Roust på Årre Skole og understøtte det
tætte samarbejde mellem Årre og Roust. Vi opfordrer derfor til, at I i forbindelse med
strukturændringer særligt vil være opmærksomme på skoledistrikterne, så det kan
understøtte samarbejdet imellem de to lokalsamfund.

Skolebestyrelsen udtaler endvidere:
Vi opfordrer til at der aktivt tages stilling til at netop området distrikt Øst har et stabilt/stigende
elevtal, og at der derfor fastholdes en overbygningsskole i området.
Vi opfordrer til, at der undersøges, mulighed for etablering af overbygningsskole/afdeling ved
Hellehallen. Denne afdeling skal kunne rumme overbygningselever fra Agerbæk, Næsbjerg, Starup,
Nordenskov og Årre Skole, og danne grundlag for en overbygningsskole med en stærk
bevægelses/idrætsprofil. Hellehallen ligger placeret centralt, og ingen elever i det nuværende
distrikt Øst vil få langt til skole. Hellehallens fantastiske faciliteter (idræt, kantine, mødelokaler og
udearealer) ville kunne benyttes i dagtimerne, hvilket vil reducere etableringsomkostningerne
markant.

Vi opfordrer udvalget til, at man ikke indfører fællesledelse, men at man fortsat understøtter
lokalt engagement, ledelse tæt på praksis og muligheden for at profilere sig som skole, ved at
bevare en synlig lokal ledelse med interesse i den lokale skole.

