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Høringssvar fra MED udvalget på Horne-Tistrup Skolerne.
Vi har på vores MED udvalgsmøde valgt at afgive vores høringssvar ud fra, hvad vi vurderer, der
skal være med til at kvalitetssikre folkeskolen i Varde Kommune.
Der skal skabes en skolestruktur i Varde Kommune, som vil kunne klare både et faldende og
stigende børnetal, og som lever op til de krav, der er til lokaler og fysiske forhold for at skabe et
nutidigt læringsmiljø.
Vi ser disse punkter som vigtige kriterier for en fremtidig skolestruktur for Varde Kommune:












Sikre at skoledistrikterne opdeles, så transporttiden bliver minimeret.
Prioritere et fortsat højt fokus på kvalitet og udvikling af SFO og klub området, og at disse
bevares i nærområdet, hvor børnene bor, for at sikre at de bliver brugt af børnene og de
unge mennesker.
Lokalprincippet i forhold til at kunne inddrage og gøre brug af forenings- og erhvervsliv.
Udvikle det aktive foreningsliv der er med foreningerne i Sig/Thorstrup til også at omfatte et
samarbejde på dagtilbud og skoleområdet. Et yderligere samarbejde med andre naboskoler
ser vi også muligt.
Enheder der kan rekruttere og fastholde personale, så der sikres et grundlag for høj
faglighed med faguddannet personale.
Skabe skoler med klasser på min. 18 elever og max. 24 elever.
Ressourcer så inklusion ikke bliver en spareøvelse. Der skal være økonomi til at skabe
miljøer med trivsel og læring for alle børn.
Der skal være nærledelse og være ledelseskapacitet til både pædagogisk og administrativ
ledelse.
Specialklasserne og almenområdet skal kunne spejle sig i hinanden på alle klassetrin.
Specialklasseområderne får ro, da de igennem de senere år har gennemgået store
strukturændringer.
Folkeskolen skal være en aktiv og naturlig del af ”vi i naturen”.

Folkeskolen er – som skolen for alle – en væsentlig forudsætning for demokratiet i det danske
samfund. Undervisningen skal bidrage til udvikling af elevernes menneskelige forståelse, sociale
og politiske dannelse, så alle elever får forudsætninger for aktivt at præge såvel deres eget liv som
samfundet.
Vi står overfor at skulle træffe vigtige beslutninger på vegne af vores folkeskole i Varde Kommune.
Folkeskolen er en dannelsesinstitution, der er med til at danne ”hele mennesker”, som skal være
med til at bære vores samfund videre. Derfor skal kvalitet, faglighed og trivsel have første prioritet i
den måde skolestrukturen bliver udmøntet på.
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