Opråb fra praktikant
Mit navn er Julie Scharling Smed og jeg har i min praktik på læreruddannelsens 4. og sidste år
været så heldig at være tilknyttet Sct. Jacobi skole. Da jeg fik muligheden for at vælge Sct.
Jacobi skole i Varde blev jeg meget forhåbningsfuld da jeg anser skolen som værende en af
Vardes bedste og anså praktikken som min mulighed for, at gøre et godt indtryk så jeg
forhåbentlig kunne anses som en mulig fremtidig ansat.
I min praktik oplevede jeg et stort engagement fra lærerne og de øvrige ansattes side. Vi blev
som praktikanter taget godt imod og fungerede fra første dag som en del af teamet og indgik
næsten på lige fod med de øvrige lærere på skolen. Jeg oplevede en folk engagerede lærere
med god relation til skolens elever der efter mit indtryk trivedes godt på skolen. Med en
skolegård der byder på gode legemuligheder, musikskolen til undervisning samt mulighed for
at udnytte varde bibliotek, åen og varde museum, samt den nærliggende skaterbowle har Sct.
Jacobi skole fantastiske muligheder for en varieret undervisning der kan indgå uden spildtid
på transport.
Efter få ugers praktik på skolen, var jeg helt sikker på, at jeg ville søge arbejde til sommer, hvis
jeg skulle være så heldig, at de manglede en lærer med mine linjefag.
Da udmeldingen om skolens fremtid blev bragt midt i praktikken blev jeg, som de ansatte på
skolen, meget overrasket og jeg oplevede i den forbindelse fortvivlede og irriterede lærere,
der ser den skole, de er fælles om at skabe rammer for, blive revet fra dem nærmest uden
videre. Jeg ser også en flok mennesker, der ikke er bange for at tage kampen op og kæmpe for
Sct. Jacobi skole, hvilket efter min mening er et sted der i høj grad er værd at kæmpe for.
Jeg mener at man med denne beslutning vil gå en meget ubehagelig tid i møde. Sct. Jacobi
skole kan risikere en lærerflugt og eleverne der er vores omdrejningspunkt vil stå tilbage med
vikarer og løbende udskiftninger af lærere, der træder til og springer fra grundet den usikre
arbejdsmæssige fremtid. Eleverne vil miste deres trygge rammer, have lærere med en dårlig
relation til dem, samt lærere der ikke ser det vigtigt, at stræbe efter nye tiltag da skolens
fremtid alligevel er usikker. Eleverne er fortvivlede og ved ikke hvad der byder dem i
fremtiden, hvilket er et uhensigtsmæssigt grundlag for trivsel, dannelse og læring.
Det liv der desuden er kommet omkring den nye Sct. Jacobi skole har også været et helt andet
siden skolen åbnede for 10 år siden. Jeg frygter at denne del af byen vil miste en masse
børnefamilier, da forældrene ikke ønsker at børnene skal cykle på kringlede små og store veje
for at komme i skole.
På trods af det her kaos har jeg helt sikkert haft min bedste praktik på læreruddannelsen på
Sct. Jacobi skole hvilket udelukkende skyldes de kompetente og hjertevarme lærere på stedet
der brænder for deres skole og elevernes trivsel.

