Høringssvar vedr. ”Skoler og dagtilbud for alle” – Skolebestyrelsen Alslev Skole
Alslev Skole:
Vi støtter forslaget vedr. Alslev Skoles fremtid, hvor vi fortsætter som en selvstændig skole. Vi ser flg.
Fordele ved at beholde vores nuværende løsning:
 Prisen pr. elev er gennemsnitlig for Varde Kommune
 Vores elever præsterer over forventeligt niveau (SFI) i nationale test
 Vi driver en god skole for de midler, vi har til rådighed.
 Vi har en by og en skole i vækst
 Vi oplever stabilitet i hverdagen ved at være en selvstændig skole, det ses ved elevernes gode
faglige resultater og personalets faldende sygefravær.
Vedr. Varde by:
Vi støtter strukturen med to byskoler i Varde by for ”normalområdet” og et samlet tilbud til
specialklasserækken. Hvis det vurderes, at spejling i ”normalområdet” for elever i specialklasserækken er
en mulighed, bør det overvejes at lave flere enheder for specialområdet. Hvis det vurderes, at Varde
kommunes inklusionsprocent er høj, og spejling for de sidste procent ikke er en reel mulighed, bør et
samlet tilbud overvejes.
Skal der bygges en ny skole i stedet for den nuværende Brorsonskole foreslår vi en placering på Lerpøtvej i
nærheden af idrætscentret. Dette giver bedre udnyttelse af hallerne og kan formentlig spare en
gymnastiksal i nyt byggeri. Vi synes det giver god mening at udnytte de faciliteter, der er i forvejen i stedet
for, at de står tomme i dagtimerne.
Vi synes placeringen på Lerpøtvej er mere central end ved Campus. Idet der stiles mod to skoler er det
vigtigt, at der ikke placeres en skole i yderkanten af Varde.
Vi synes ”det unge miljø”, der er på Campus er en god beslutning og synes 0.-9. klasse skal placeres et
andet sted. Vi ser ikke Frisvadvej, som en trafiksikker skolevej.
Generelt:
Vi mener, at der fagligt / læringsmæssigt kan være vanskeligheder ved at grænsen for en børneby går ved
100 børn. Det er få børn pr. årgang. Der kan også være udfordringer ved rekruttering af personale og
opfyldelse af linjefag for lærere.

Vedr. 9. årgang: Vi ser, at man godt kan lave et godt undervisningstilbud til 9. årgang (og de andre
overbygningselever), selvom der måtte være færre elever end 29 på 9. årgang. For eleverne vil en lukning
af deres overbygning skabe endnu længere transporttid, end de har i dag.
Vi støtter idéen om at beholde overbygningseleverne ude i de mindre byer, fremfor at sende dem ind til
Varde by.
Vi er bekymrede for at skulle hente besparelser på skolernes tildelingsmodel. Vi ser hellere, at pengene
hentes i strukturen. Vi mener stadig, at det bør overvejes at se på en lukning af juniorklubtilbuddet i stedet
for at spare på undervisningen. Vi er glade for det juniorklubtilbud, vi har, men hvis pengene skal
prioriteres, kan vi godt undvære det.
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