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Vi tror ikke på, at børnebyer med elever fra 0. -3. klasse i tilstrækkelig grad kan indfri
de forventninger, man med rimelighed kan have til en skole. Blandt andet tror vi
Sagsnr. 14-7937
ikke på, at man i meget små enheder kan opretholde den nødvendige faglighed, og vi Dok.nr. 1339-17
tror heller ikke på, at dynamikken blandt de ansatte og i elevgruppen bliver optimal
ved etablering af meget små enheder.
Vi tror langt mere på begrebet filialgrundskoler, dels fordi disse hermed får en
størrelse, der giver mulighed for en større faglighed, og dels fordi en tæt tilknytning
mellem en mindre og en større skole medfører nogle oplagte samarbejdsmuligheder.
I en kommune med en lav befolkningstæthed må det være et vilkår, at mange elever
skal bruge relativ meget tid på at transportere sig til og fra skole. Et vilkår som såvel
skole som elever og forældre må tilpasse sig. Når det så er sagt, så vil vi også
udtrykke vores skepsis over for skoledistrikter med meget store afstande.
Folkeskolereformen har i forvejen gjort skoledagen markant længere for de ældste
elever, og det bør vi tage hensyn til, hvis vi med en ændret struktur og andre
skoledistrikter påfører elever mere transporttid.
Vi har fra august 2016 indledt en forsøgsordning, hvor Børnehaven Skovmusen er
lagt ind under Blåvandshuk Skoles ledelse. Det er et forsøg, som vi har store
forventninger til. Vi kan selvsagt endnu ikke dokumentere resultater endnu, men det
er vores håb, at man i Varde Kommune har den fornødne tålmodighed, således at
vore erfaringer kan komme andre skoler og dagtilbud til nytte. Derfor er vores
anbefaling, at dette forsøgsprojekt får lov til at fortsætte til efter 2018.
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