Høringssvar ny skolestruktur i Varde Kommune

Særlig bekymring fra forældre på Åbrinken i Varde by omkring Grundskole strukturen 0. – 6. Klassetrin i
Varde by.
I det nuværende forslag er det er ikke tydeliggjort hvordan grundskolerne videreføres og der mangler
økonomisk gennemsigtighed!
Bliver der en Ny(-bygget) Brorson skole, der også indeholder grundskolen, en renovering af den gamle
Brorson skole eller skal børnene flyttes til Lykkesgårds skolen?

Vi mangler klarhed
Vi mangler fokus på kvaliteten
Vi vil ha’ RO, så de SMÅ kan GRO!!

En folkeskole skal i vores øjne sørge for at børnene skal lære de basale faglige færdigheder og udvikle
sociale færdigheder. Er det ikke vigtigt at Varde Kommune fokuserer herpå? I forslaget er der stor fokus på
nybygget overbygningsskole og udvikling af valgfagene i overbygningsskolen.. Grundskolen er nævnt som
en kort bemærkning i forslaget:
"Grundskoleeleverne på Brorsonskolen flyttes i takt med, at der opbygges kapacitet til grundskoleeleverne
på den nye Brorsonskole".
Hvad byder man grundskoleeleverne i hele denne omstrukturering?

KVALITET i folkeskolen – hvad er det egentligt?
Børnenes trivsel og ro må være det vigtigste for at kunne skabe en god kvalitet i folkeskolen.
Ny klasse/skole kræver tid, tålmodighed og hårdt arbejde for lærer, elever og forældre. Børnene vil komme
til at bruge meget energi på skole ændring – energi de burde bruge på indlæring.
Børnenes trivsel er yderst afhængig af lærernes trivsel. Vi ønsker ikke at den nuværende yderst positive
udvikling på Sct. Jacobi skole skal afløses af 3 års urolig afvikling. En risiko der vil påvirke kvaliteten af
undervisningen. Det bidrager IKKE til trivsel og ro.
Det nuværende forslag til ny skolestruktur skaber utryghed for grundskolens elever. Det er utrygt, at de
skal skifte skole ad flere omgange, endda med udsigt til dårligere rammevilkår end de har i dag - både inde

og ude!! HVIS de skal flyttes, gør det med omhu - flyt dem SAMLET, EFTER renovering eller NY bygning!
Sct. Jacobi skole er muligvis 10 år gammel, men stadig den mest moderne skole i Varde Kommune. Såvel
indenfor som udenfor er den bygget til at skabe det bedste læringsmiljø for eleverne.
Jf. Borgmesteren er en nybygning af en skole en langtidssikring af fremtiden, som gælder mindst 25 år.
Hvordan kan der så allerede efter 10 år være tale om en nedlægning af skolen og ombygning til
specialskole?
Kan en evt. specialskole overhovedet drage nytte af de nuværende omgivelser, legeplads, shelters, skov og
krat?? Eller skal det også ombygges?
Jf. Varde kommunes egen befolkningsprognose har Sct. Jacobi skoledistrikt frem til 2028 stigende elevtal..
Det bør være mere økonomisk at respektere tidligere store investeringer i både Lykkesgårds Skolen
(Specialdelen) og Sct. Jacobi skole. Vi ønsker at skolerne udnyttes, til det, som de er bygget til.

Beliggenhed af skolen HAR betydning for børnenes hverdag.
Så JA, det gør en forskel om børnene skal ”dreje til venstre eller højre". Ndr. Boulevard er meget befærdet.
At børnene selv kan færdes trygt til og fra skolen, når det matcher familielivet, DET ER kvalitet.
Jf Bekendtgørelse af lov om folkeskolen § 26 skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem skolen
og hjemmet hvis børnene har længere skolevej end 2,5 km. Åbrinken ligger henholdsvis 2,6 km og 3,3 km
fra Gl. Brorson skole og Lykkesgårds skolen. Hvad vil vilkårene være? Afgange flere gange om morgenen?
Og eftermiddagen? Stoppesteder på ruten? Hvad vil det koste ekstra for kommunen? Er omkostningen
medtaget i beregningerne for ændringen af skolestrukturen?

Vi ønsker, at I medtænker alle høringssvar i Jeres vurdering af ny skolestruktur i Varde Kommune,

Det er vores børns fremtid, der er på spil.

Med venlig hilsen
Kristina og Jes Søndergaard,
Susanne og Uffe Moth Callesen
(Børn i alderen 3-7 år)

Et par overvejelser omkring skolestrukturen i Varde by:
Bevar skolestrukturen i Varde by, som den er
Brorson skolen renoveres eller der bygges en ny skole – i stil med Sct. Jacobi skole.
Vi ønsker Nærvær, sammenhold og fællesskab for alle folkeskoleelever I Varde Kommune.

Et alternativ kunne være:
2 Grundskoler og 1 overbygningsskole
I relation til beskrivelse af den nye super overbygningsskole der er forslået som Ny Brorson skole, virker det
uhensigtsmæssigt at bevare en overbygning på Lykkesgårds skolen?
Vi forslår:
Overbygningen på Varde bys Skole(r) samles på 1 nybygget skole, ved fritidscentret. Ved Fritidscenteret kan
der evt. opnås fordele ved udnyttelse af halfaciliteter til de ønskede sports linjer.
Specialelevområdet kan evt. samles på Lykkesgårds skole ved at tilpasse/ombygge (overskuds)lokaler fra
udflytning af 7.-9. klasse eleverne? Eller Specialelevområdet bevares i sin nuværende form.
Brorsonskolen er nedslidt og der er behov for nytænkning heraf... Overvej at flytte Brorson skolens elever,
idet det er Brorsonskole, der er nedslidt…? Brorson skole kan i så fald rives ned og grunden udstykkes og
sælges.

