Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde
Att: Birthe Laustrup

Høringssvar ang. Ændring af skolestruktur i Varde kommune.

BEVAR Sct. Jacobi Skole
Vi er forundrede over forslaget som er sendt i høring ang. omdannelse af Sct. Jacobi skole til
special skole.
Vi kan ikke se logikken i det og tror på ingen måde at det er den rigtige løsning.
Vi bakker fuldt op omkring de kommentarer der generelt er indsendt og som argumenterer for
HVORFOR vi skal bevare Sct Jacobi skole og HVILKE andre løsninger der måtte være i stedet.
Hvorfor lave en NY og så velfungerende skole om, bruge en masse penge på det – når opgaven
oprindeligt lød på at spare penge. ? Vi forstår det ikke.
Hvorfor samle special klasserne på egen skole – når vi nu har hørt fra mange forskellige sider at
dette ikke er et ønske fra hverken nuværende special skole elever, forældre hertil, eller skoler som
har disse klasser i dag. ?
Hvorfor lukke en skole som fungerer, for i stedet at bygge en ny ? – hvis det virkelig besluttes at
bygge en ny Brorson – og hvis det virkelig bliver besluttet at samle special klasserne – hvorfor så
ikke bygge Brorson skolen op således at den er egnet til special klasser samt evt. 0-6 klasse. ?
Vi tror ikke det er en god ide at integrere små skoleklasser sammen med store skoleklasser på
Campus – en overbygning kan der være enkelte argumenter for – men for os er der alligevel flere
imod og for os vægter det højest at vi tror 7-9 klasser vil være bedre tjent ved at være på en skole
uden videre gymnasielle uddannelses elever fra handelsskole og gymnasium.
Vi tror på det bedste resultat ved at beholde Sct. Jacobi skole som den er i dag fra 0-9 klasse.
Vi tror på at Lykkegaards skolen skal bevares som den er i dag
Vi tror på at Brorson skolen enten skal ombygges, renoveres eller rives ned – evt. kan Brorson
skolen som alternativ, efter ombygning, benyttes som en overbygningsskole for 7-9 klasser.

Skal der bygges nyt – syntes vi tanken om, at bygge omkring Lerpøthallen lyder som en rigtig god
ide.
Vi står selv i en situation hvor vi med en pige på 5 år (som skal i skole efter sommerferien) og en
pige på snart 4 år (skal i skole i 2019) er meget usikre på vores børns fremtidige skoleliv og vi
ønsker ikke at der skal være usikkerhed omkring hvad vi kan forvente af skoleudbud i Varde
kommune – vores børn skal ikke komme til at stå i en situation hvor de skal gå 2-5 år på en skole
som er erklæret fremtidig lukket, hvor der derfor vil være automatisk afvikling af både ressourcer,
lærer og ikke mindst fremtidsplanlægning. Vi ønsker ikke at vores børn i de små klasser skal gå på
forskellige skoler, og vi ønsker på ingen måde at der skal være mulighed for at de efter en horribel
afslutning på sct. Jacobi skole, skal videre til en halvfærdig skole på Brorson skolen – som måske
bliver ombygget, måske bliver revet ned, måske en blanding eller måske i de nuværende lokaler
med lidt lappeløsninger, alt efter hvad der er økonomi til.
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