Kommende skolestruktur – To skoler i Varde by
Hvis kendsgerningerne er, at der er et vigende elevtal til folkeskolen i Varde
Kommune, så skal der nedlægges folkeskolepladser. Varde by har en størrelse og
geografi, der lægger op til to skoledistrikter – Varde Nord og Varde Syd, der hver
især har velfungerende skoler med fine stisystemer, så Brorson- og
Lykkegårdsskolen bør bevares. Jacobi Skole ligger på en blind vej i et område, hvor
der ikke bor ret mange skolesøgende børn. Derfor bør Jacobi Skole nedlægges som
skole, så flest mulige elever undgår transporten gennem Varde by. Til fordel for både
elever og midtbysbeboere. Jacobis dejlige lokaler kan fint omdannes til kulturhus
med bibliotek og foredrags- og teaterfaciliteter. Biblioteket på torvet mangler bl.a.
gode faciliteter til formidling i grupper. Eleverne får en mere sikker skolevej, brugerne
af kulturelle tilbud får bedre forhold og beboerne i midtbyen kan få den længe
ønskede dagligvarebutik, hvis kommunen vel at mærke sælger biblioteket til
formålet. Hermed vil vi have økonomi til renoveringen af Brorsonskolen og en evt.
mindre tilpasning af Jacobis lokaler til kulturhus. Udgiften til et helt nyt kulturhus, vil
så ikke være der.
Ud over Varde by består Varde Kommune af mange mindre byer. De er
velfungerende, og det er de i kraft af indbyggernes engagement, som giver
sammenhold, sammenhæng og nærvær. For børnene giver det også overskuelighed
og tryghed. Meget af sammenhængskraften har base i skolen, så hvis Varde
Kommune fortsat ønsker velfungerende småbyer, er det nødvendigt at bevare
skolerne der.
Det vil klæde os beboere i Varde by at løse vores skolestruktur uden at kalkulere
med elever fra oplandet for at kunne bevare tre skoler i Varde by. Løsningen af
skolestrukturen bør ske på et økonomisk fornuftigt grundlag, for vi kan vel ikke regne
med en ny kommunalreform, hvor der kommer nogle med en fyldt pengekasse.
Gode forhold for børnene vægter højere end super forhold for kulturen. Derfor
løsningen med Jacobi Skoles omdannelse til Kulturhus, som kan blive en rigtig god
og tilfredsstillende løsning.
Så hvad ønsker vi? - En kommune med sammenhængskraft og sikker skolevej for
børnene i Varde by, eller ønsker vi en kommune, der forstærker dannelsen af
udkantsområder og jager flere børn gennem Varde bys trafik?
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