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Er flytning af eleverne på Jacobi Skole nu det rigtige at gøre?
I disse dage bliver der talt om inklusion. Alle skal inkluderes, både den stærke og den svage elev,
både den ældste og den yngste på årgangen. Det er undtagelsen at december-børn får lov at vente et
år med at komme i skole, i stedet skal de inkluderes i deres klasse – der skal gives plads.
Men når emnet falder på udviklingshæmmede eller handikappede børn, så tænker Varde
Kommunen åbenbart ikke længere i inklusion. Disse børn skal ekskluderes fra samfundet. De skal
samles på en skole, hvor de ikke kommer til at omgås børn uden specielle udfordringer. Disse børn
får at vide, at de ikke er lige så gode som alle andre i samfundet. De skal være for sig selv. På sigt
vil specialbørnene også få et problem, når de skal ud og socialisere sig. De er ikke vant til at skulle
agere i det åbne rum med ”alm. Mennesker,” for de er jo blevet ekskluderet hele deres skoleforløb.
Hvorfor må disse børn ikke have en afdeling på en ny Brorson Skole, hvis man overhovedet skal
flytte dem, med egen ledelse? Hvorfor slår man ikke ledelsen af Jacobi og Brorson skolen sammen
for at give plads til ledelsen på specialområdet?
På den måde skal man ikke ødelægge det miljø på Jacobi, som fungerer. Man skal ikke i gang med
fordyrende ombygninger, da de nye bygninger bliver lavet mhp. deres kommende funktion.
Der ud over har byrådet en ambition om at indføre en to-lærer ordning, og at der kommer til at skal
være mere end 30 elever i en klasse. Man fristes til at spørge om nogle af de herrer og damer i
byrådet nogensinde er blevet undervist på den metode, og hvad de fik ud af det?
Det har jeg, og jeg kan betro byrådet at studerende siddende foran deltog, de resterende 8 rækker
var på div. internetsider. At forvente at børn med en computer har mere disciplin og kan holde fokus
lyder fantastisk, endda for godt til at være sandt. Måske det kan fungere i udskolingen. Indskoling
og mellemtrin har behov for mindre klassenormering, måske 2 lærere med 15 elever hver, i hver sit
lokale.
Jeg som mor bliver bekymret for det enkelte individ, hvis man som indskoling og mellemtrin skal
sidde så mange elever i klassen. Bare 24 i en klasse nu, kan være svært for nogle i forskellige
situationer, men i vil så putte endnu flere børn ind i en klasse. Har man i byrådet tænkt på, at en
klasse kan blive for stor.
I denne situation er det de små landsbyskoler, som bliver vinderen, da de ikke er så mange elev i en
klasse. De får noget læring ud af deres undervisning, og i sidste ende kan blive dem som høster en
god uddannelse. Men de børn som går på skole i Varde. Ja de kan gå ud med dårlige karakter, fordi
de ikke har haft en chance for at få læring, fordi de skulle være så mange i en klasse.
At holde orden og give muligheder for alternativ undervisning for så stor en flok børn er en yderst
vanskelig opgave. Mange bliver tabt på gulvet, når der ikke kan være intens fokus på dem hele
tiden, og selve logistikken i at få så mange børn ud af døren på én gang er meget tidskrævende,

uanset om der er to voksne tilstede.
Så kære byråd, lad specialbørnene få deres eget i helt nye lokaler og lad klassestørrelserne være
som de er.
Hvis I har i tankerne at der skal bygges en ny skole, så lig den et andet sted end ved Campus Varde.
Der vil blive så meget trafik, for forældre vil ikke ture lade deres børn cykle selv, da mange unge i
bil uden erfaring vil komme kørende ad samme vej. For der er ingen sikkerhed på vejen i form af fx
en rigtig cykelsti.
Hvis byrådet endelig vil bygge en ny skole kunne en mulighed være ved Varde fritidscenter, så kan
man også få den obligatoriske bevægelse byttet bedre ind i skemaet, samt der vil være mange
forskellige muligheder for at få det gennemført.
Som Grummesen sagde til mig efter byrådsmødet d. 9/3.17 i fritidscenteret ”Vi har rigtig mange
ledige lokaler i Varde Kommune, som kan bruges.” – hvorfor er det så man overhovedet tænker på
at bygge nye? Hvorfor ikke bruge nogle af alle de lokaler som man har i byen, i stedet for at lave et
stort hul i kommunekassen. Flytte Broson Skolen ind til Jacobi, og så lave en deling, så man kunne
benytte den gamle handelsskole. Her vil man så også kunne flytte specialklasserne ind, så de kan
have samvær og evt. undervisning sammen med ”de normale” På den møde spare man rigtig mange
penge i forhold til nybyg. Der skal bruges nogle penge på renovering, og så vil det fremme liv og
omsætning i midtbyens butikker.
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