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Høringssvar vedr ny skolestruktur

Høringssvar vedrørende Ny
Skolestruktur i Varde Kommune.
Att.: Birthe Laustrup

Som unge forældre i villakvarteret på Troldhøjen ønsker vi hermed at gøre opmærksom
på vores tanker omkring forslaget omkring den nye skolestruktur i Varde Kommune.
Vi har følgende tanker:

Trafik:
Vi er endnu ikke blevet bekendt med, hvilke overvejelser, man har gjort sig omkring
trafikforholdene på Campus Allé, hvis skolestrukturen bliver en realitet. Der er allerede
etableret fartbump, men vi ser dagligt adskillige bilister, der kører uforsvarligt både til og
fra Campus.
Dette i kombination med en endog voldsomt øget trafik i form af forældrekørsel med
skolebørn, de flere ansatte, og ikke mindst de nye små og bløde (og måske usikre)
trafikanter, der vil gå i skolens mindre klasser, fremkalder i høj grad bekymring hos os
forældre.

Rundkørslen (Campus Allé / Ringkøbingvej er allerede farlig at bevæge sig i for både
børn og voksne – ikke mindst i myldretiden. Derfor kunne man måske overveje at
anlægge fodgængerfelt på nordsiden af rundkørslen. Derudover ville bedre
oversigtsforhold (fx at rundkørslen kommer ned i højde) skabe større sikkerhed.
Allerhelst kunne man ønske sig en viadukt.

Vores børns skoledag:
Vil gamle Brorsonskolen blot blive en faldefærdig skole, som man ikke vil renovere på
fordi dagene er talte? Der er rygter om skimmelsvamp, og mursten, der går løs. Man kan
være bekymret for, om der er en grænse for, hvor elendige skoleforhold, man vil
acceptere, hvis Brorsonskolen på sigt skal flytte i nye lokaler. Kan vi risikere, at vores
børn vil komme til at gå i en skolebygning, der kun nødtørftigt bliver lappet fordi den
alligevel snart skal rives ned?

Fritidscentret:
Har man overvejet at placere en ny skole i umiddelbar nærhed af Fritidscentret? Det vil
give de mange børn fra Åbrinken, Sletten, Slugten og Bjerget nemmere og mere sikker
skolevej. Og hvis man tilmed vil udbedre rundkørslen på Campus Allé / Ringkøbingvej,
så vil skolevejen for Troldhøjens børn blive meget mere sikker end den ellers korte tur
ned til Campus.
Dertil kommer naturligvis de utallige muligheder for at skoledagen bliver fuld af aktivitet
og bevægelse, når den ligger i nærheden af centret.
Ved etablering af tværvej/forbindelsesvej mellem Lerpøtvej og Ortenvej ville man kunne
nå skolen fra flere sider, og dermed sprede trafikken, så der ikke opstår de uundgåelige
flaskehalse, der vil opstå omkring Campus.
Også byens børnetandpleje vil være tæt på en sådan skole.

Alternativt:
Overvej at beholde skolestrukturen som den er i dag, og renovér Brorsonskolen. Det kan
være svært for os forældre at gennemskue de økonomiske konsekvenser. Var det ikke
meningen, at man skulle spare 20 mio. kr pr år, men I jeres høringsforslag opnås kun en
besparelse på 14 mio. kr. De resterende 6 mio. kr, der så skal komme fra
tildelingsmodellen vil vel så betyde større klassekvotient og/eller mindre forberedelsestid
til vores børns undervisere?

Med venlig hilsen

Bjarne Langsig Fruergaard
Troldhøjbakken 14

6800 Varde

