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5. januar 2017
Høringssvar til inspirationshøring vedr. struktur

Flg. høringssvar er gældende for både MED-udvalg og skolebestyrelse på Alslev Skole

Skolen har behandlet materialet i henholdsvis skolebestyrelse og MED-udvalg.

Scenarie 1+2
Alslev Skole

Scenariet som
helhed.

Inspiration til
byrådet

Scenarie 3

Vi støtter ikke forslaget om en børneby. Forslaget indeholder væsentlige
besparelser på den samlede ledelse, og det vil have indflydelse på
kvaliteten. Nærhed er et ord der går igen på debat- og dialogmøder, og
med en besparelse på ledelsen, vil hverken børn, forældre eller
personale opleve den nærhed, vi kender i dag. Med manglende nærhed
vil vores gode trivsel være i fare.
Vi er en skole, der leverer gode faglige resultater og vi har elever, der
trives. Vi frygter at scenarie 1 og 2 vil forringe vilkårene for at vi
fremadrettet kan præstere godt.
Personalets sygefravær bliver mindre, og det er tvivlsomt om mindre
nærværende ledelse kan fortsætte den udvikling. Et nærværende
personale har også en væsentlig betydning for elevernes trivsel og
faglige udvikling.
De ti mio. der ønskes investeret i kvalitet bør overvejes, om de
overhovedet skal spares. Det kan i høj grad også være kvalitet, at vi ikke
skal lukke matrikler / eller kun få matrikler.
Der bør kigges på at spare / nedlægge juniorklubtilbuddet. Børnene har
nogle lange skoledage, og behovet for tilbuddet er begrænset. De penge
der spares, kan bruges på at undgå skolelukninger og dermed skabe
nærhed for mange elever / borgere. Der kunne ligeledes overvejes at
lave et mindre omfangsrigt ungdomsskoletilbud.
Vi ser det som særdeles vigtigt, at vi fastholder trivsel for vores elever i
Varde Kommune, for at gøre dem livsduelige. Hvis vi taber elever pga.
manglende nærhed, vil de senere påføre Varde Kommune en stor udgift.
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Alslev Skole

Vi støtter ikke forslaget om at være filialskole. Forslaget indeholder
væsentlige besparelser på den samlede ledelse, og det vil have
indflydelse på kvaliteten. Nærhed er et ord der går igen på debat- og
dialogmøder, og med en besparelse på ledelsen, vil hverken børn,
forældre eller personale opleve den nærhed, vi kender i dag. Med
manglende nærhed vil vores gode trivsel være i fare.
Vi er en skole, der leverer gode faglige resultater og vi har elever, der
trives. Vi frygter at scenarie 3 vil forringe vilkårene for at vi
fremadrettet kan præstere godt.
Personalets sygefravær bliver mindre, og det er tvivlsomt om mindre
nærværende ledelse kan fortsætte den udvikling. Et nærværende
personale har også en væsentlig betydning for elevernes trivsel og
faglige udvikling.

Scenariet som
helhed.

De ti mio. der ønskes investeret i kvalitet bør overvejes, om de
overhovedet skal spares. Det kan i høj grad også være kvalitet, at vi ikke
skal lukke matrikler / eller kun få matrikler.

Inspiration til
byrådet

Der bør kigges på at spare / nedlægge juniorklubtilbuddet. Børnene har
nogle lange skoledage, og behovet for tilbuddet er begrænset. De penge
der spares, kan bruges på at undgå skolelukninger og dermed skabe
nærhed for mange elever / borgere. Der kunne ligeledes overvejes at
lave et mindre omfangsrigt ungdomsskoletilbud.
Vi ser det som særdeles vigtigt, at vi fastholder trivsel for vores elever i
Varde Kommune, for at gøre dem livsduelige. Hvis vi taber elever pga.
manglende nærhed, vil de senere påføre Varde Kommune en stor udgift.

Synspunkter fra Alslev Skole:
Kvalitet:
 Skoler i nærområderne – færre lukninger
 Mere ledelse på de små matrikler end der står i materialet
 Når der på skoler ikke hvert år haves sammenlæste klasser (når en skole har klasser på
hver årgang, så er skolen stor nok)
 En transporttid fra hjem til skole på max. 30 minutter. Lang transporttid vil skabe
mindre fritid for eleverne, og det vil have negativ indflydelse på foreningslivet og
dermed elevernes sundhed. Derudover vil det præge elevernes sociale relationer, da
mulighederne for at være sammen i fritiden er for ringe.
 Varde Kommune bør have fokus på at skabe en kommune i vækst og ikke en kommune
i afvikling. Med dette menes, at kommunen bør sikre kvalitet og nærhed også i de
mindre byer.
 Lav en struktur der er kvalitet i fremadrettet. Lav også retningslinjer for, hvornår en
skole i fremtiden kan blive for lille (og dermed lukkes), så vi ikke som kommune skal
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strukturdebatter løbende de kommende år. Det er ikke hensigtsmæssigt ift. at
tiltrække nye borgere.
Alslev Skole:
 Vi er i vækst – skole og by – vi vil fortsætte uden ændringer
 Vi har sund drift og levere resultater over forventet niveau
Varde by:
 Det virker irrationelt at flytte overbygning fra Lykkesgårdsskolen, når skolen er
nybygget til formålet – mange millioner er spildt
 Det kan være en god/spændende løsning med overbygningsskole på Jacobi
 Det bør overvejes at lave to skoledistrikter i Varde by – Brorson og Lykkesgårdsskolen
 Overvej at bruge Jacobi som fælles specialklassetilbud for Varde Kommune
Uden for Varde by:
 Børneby 0.-3. klasse er for spinkelt. Irrationelt at holde bygninger vedlige for få elever
(eks. 40 elever). Bekymringer vedr. kvalitet i undervisningen pga. lille
personalegruppe

På vegne af MED-udvalg og skolebestyrelse på Alslev Skole

Thomas Wollerup
Skoleleder

