Varde, 5. april 2017
Høringssvar vedr. Forslag til ny struktur "Skoler og dagtilbud for alle"
Som bosiddende i Varde by med børn i skolealderen vil vores høringssvar udelukkende relatere sig til de
strukturtiltag, der relaterer sig til dette område.
Vi vil dele vores høringssvar op i tre dele:
1) Bekymrede forældre med børn på Sct. Jacobi Skole
2) Skatteborger i Varde Kommune
3) Et indlæg vedr. samling af specialområdet.
1) Vi har børn, der går på Sct. Jacobi Skole. Glade børn. De kender alle lærerne, der er i indskolingen.
De kender alle de andre børn, der er i indskolingen. De er trygge ved at gå i den skole, de går i. Sct.
Jacobi Skole havde indtil for få år siden et blakket ry. Det var en skole med få elever, heraf en høj
procentdel af tosprogede elever. Byrådet havde på det tidspunkt klarsyn til at indse, at det ikke var
en holdbar løsning; at have en ny, flot og meget velindrettet skole med kun en linje på hvert
klassetrin. Derfor lavede byrådet på det tidspunkt skoledistrikterne i Varde by om, således der kom
flere børn, herunder flere etnisk danske børn, på Sct. Jacobi skole. Det virkede! Sct. Jacobi Skole er i
dag en succeshistorie. Det er meget velfungerende skole, der har en passende størrelse, således
den både kan tilbyde et højt fagligt niveau og give trygge rammer. Vi er glade for Sct. Jacobi Skole,
og ønsker at bevare den som folkeskole.
Hvis byrådet fastholder, at bygge en ny Brorson Skole ved Campus, så ønsker vi, at der er en samlet
plan for byggeriet og flytningen af børnene til den nye skole. I vores optik bør alle børnene flyttes
på én gang. Det betyder, at den nye skole skal være helt færdig (0. – 9. klasse), inden flytning
gennemføres. Vi er bekymrede for, at der aldrig bliver bygget 0. – 6. klasse på den nye skole og
eleverne derfor i mange år vil blive hængende i de gamle slidte bygninger på Nordre Boulevard.
2) Vi kan ikke forstå, at i en strukturproces, der startede med et sparekrav på 20 mio. kr. årligt på
driften, der godt nok skulle geninvesteres i mere kvalitet, er endt med at vælge den absolut dyreste
løsning. Det vil koste i omegnen af 250 mio. kr. at bygge den nye Brorson skole. I forslaget er der
ikke regnet på, hvor meget det vil koste at omdanne Sct. Jacobi Skole til at kunne rumme
specialtilbuddene. Der er heller ikke regnet på, hvor meget det vil koste at ”levetidsforlænge” den
nuværende Brorson Skole i den periode (der i øvrigt heller ikke er defineret), hvor 0. – 6. klasse
bliver bygget ved Campus. Jeg vil foreslå, Varde Kommune genovervejer, at renovere Brorson
skolen. Det er prissat til ca. 90 mio. kroner, og selv med en forventelig budgetoverskridelse på 10%
vil det ”kun” beløbe sig til ca. 100 mio. kr. Så står man vel og mærke med en toprenoveret skole,

der vil kunne anvendes i en lang årrække. Det er en løsning, der i vores optik ligger lige til
højrebenet.
3) Vi har ikke selv børn i specialtilbud, men har med interesse fulgt debatten. Det virker ikke helt
gennemtænkt, at samle alle specialtilbuddene på Sct. Jacobi Skole. Der har i dagspressen været
citeret forskning, der peger på løsninger, hvor børn indenfor normalområdet og specialområdet har
godt af at spejle sig i hinanden – noget de har mulighed for i de nuværende tilbud. Ligeledes har
forældre samt pædagoger med førstehåndsviden fra området både i pressen og ved borgermøder
ytret deres bekymring (mild underdrivelse) ved de foreslåede strukturtilpasninger. For en, der ikke
har forstand på området ligner den foreslåede løsning, en løsning der er lavet på bestilling ved et
skrivebord uden at tage fagligheden med i ligningen. Det håber vi, byrådet vil genoverveje.
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