Høringssvar til det fremlagte forslag om nye skolestruktur
Sct. Jacobi skole
Sct. Jacobi skole er en velfungerende skole, som man kan være meget stolte af. Eleverne kommer fra
forskellige sociale og etniske baggrund og afspejler dermed samfundet. Skolen har gennem sin tid kæmpet
mod faldende elevtal, ændring i skoledistrikter og dens placering, men den har nu en bred opbakning fra
området, og der har aldrig været så stor tilgang til skolen som i år, hvor der kører 3 spor i 0. klasse.
Det er en utrolig flot og moderne skole, der er tilpasset den nye skolereform.
Med byen i baghaven er det let at involvere sig i bylivet og samarbejde med bl.a. Varde bibliotek,
erhvervsplaymakeren, de lokale butikker og Museum Frello. Dertil kommer at skolen ligger i en skønt
naturområde med både bæk, shelters, bålsted, skov og åen, så det går godt i spænd med kommunens
vision om ”vi i naturen”.
Jacobi hallen bruges dagligt og med dens placering ved siden af skolen er den et naturligt valg til bevægelse
i undervisningen, valgfag, idræt og spændende blokdage.
Skolen har en samkørt ledelse, skolebestyrelse, lærerteam og en tilfreds og støttende forældregruppe.
At det netop er denne velfungerende byskole, der skal lukkes, 60 lærere og 510 elever, der skal flyttes,
kommer derfor som et stort chok.
Et chok man ikke kunne forberede sig på, da lukningen ikke indgå i det oprindelige oplæg.
Økonomien og mangel på samme
Økonomien i forslaget virker uholdbar og urealistisk. Forslaget mangler umiddelbar finansiering af omkring
6 millioner, som byrådet mener, at det er muligt at finde i bl.a. tildelingsmodellen til skoler og dagtilbud.
Jeg undrer mig over, hvordan man kan budgettere en omstrukturering af den kaliber samt et nybyggeri af
den størrelse, når finansieringen ikke er på plads på forhånd. Ligeledes under jeg mig over, at man ikke
tænker langsigtet, og finder en mere holdbar fremtidsløsning.
Ved at lave nye regler og retningslinjer for de små oplandsskoler, skal de fremover kæmpe for at bevare
deres overlevelse. De skal hvert år kæmpe for at holde på deres elever ellers er de lukningstruede.
Jeg undrer mig ligeledes over, hvordan man kan forvente at spare i tildelingen af ressourcer til skolerne.
Lærerne løber så hurtigt, som de kan i forvejen.
En besparelse i tildelingen på skolerne, vil endnu engang gå udover kvaliteten af undervisningen på alle
kommunens folkeskoler. Ligesom besparelse i støttetimer, holddeling eller forøgelse af antallet i elever ikke
er realistisk at indføre uden kvalitetsforringelser.

Hvis I vil finde finansieringen ved at spare på tildelingen er det ikke en udvikling, nærmere en afvikling af
folkeskolen for alle lærere og elever - også de ikke berørte skoler i strukturforslaget.
Jeg vil endvidere gøre opmærksom på, at den reelle besparelse ved at lukke Sct. Jacobi skole og omdanne
denne til specialklasserne ikke er udregnet. Ligesom der ikke af afsat penge i strukturforslaget til en
omdannelse af Sct. Jacobi Skole til specialklasserne, som er nødvendig for, at den vil være funktionel som
specialcenter. Spørgsmålet er, hvad den reelle besparelse vil være? Om det ikke er en dyrere løsning,
kommunen har valgt at sende i høring, end i regner med. Kan i se skatteborgerne i øjnene med ro i maven,
hvis i vælger denne løsning?

En evt. kommende ny skoles navn
Der ligger en masse symbolik i et kommende navn til en ny skole. I forslaget til den nye skolestruktur er
skolen allerede navngivet ”ny Brorson”. Men da 2/3 dele af skolen skal overflyttes, er det næsten en
sammenlægning af skolerne, og for både elever, forældre og lærere vil det have en stor symbolsk
betydning, hvis skolen navngives som i forslaget, og man kan allerede på forhånd frygte en ”dem” og ”os”
opdeling. Jeg forslår derfor, at hvis strukturforslagets ændringer træder i kraft, at den nybyggede skole
gives et nyt navn og opkaldes efter dens beliggenhed.
En ny start på en ny skole for alle på lige vilkår.

Den nye skolens placering
Den nye skoles placering hos Campus vil komme til at kræve en væsentlig forbedring af kørsels- og
adgangsforholdene, hvis der skal laves en større skole end den nuværende Brorsonskole. Allerede nu er der
store trafikale udfordringer i området, og man kan frygte, hvordan indskoling- og mellemtrins elever fra
centrum skal kunne begå sig på vejene i området, som de er nu. De nuværende Brorsonelever er vant til at
begå sig i området og mange elever bor tæt på placeringen, mens mange Jacobielever vil få en lang
farligere skolevej. Man kan kun gisne om, hvorvidt elever der er vant til at cykle eller gå til skole i fremtiden
vil blive kørt i skole.
Vi i naturen – nu i biler?
Der er som minimum brug for flere parkeringspladser, flere tilkørselsforhold samt en mere trafiksikker
skolevej.
Der er i øvrigt placeret beskyttede boliger på den kommende skolevej, som beboerne skal krydse for at
komme over på plejehjemmet Carolineparken. Der er tale om mange svagt gående ældre personer.
Lærernes forhold
Jeg er bekymret for, hvordan og hvornår en overflyttelse af lærerne finder sted. Jeg forudser at flere lærere
vil søge job udenfor kommunen i ventetiden, hvis der ikke hurtigt kommer svar herpå. Det skal nævnes, at
Esbjerg kommune netop har opslået over 40 ledige lærerstillinger.
Vil man indføre sikkerhed for job samt initiativer for at få lærerne til at blive på arbejdspladsen (man kunne
overveje en bonusordning for at blive indtil en sikret overflyttelse vil finde sted) – ellers frygter jeg en stille

og rolig afgang med kvalitetsforringelser i undervisningen, da jeg forudser, det vil være svært at tiltrække
ny arbejdskraft i overgangsfasen.
Ligeledes er jeg bekymret for tilgangen af elever i de kommende tre år. Det er forståeligt, hvis forældre fra
oplandsbyerne til de kommende 7. klasses elever samt de nye 0. klasser vælger at lade deres barn starte på
de andre skoler.
Spørgsmålet er, om der allerede fra skoleåret 2017/2018 bliver tale om en stille og rolig afvikling af Sct.
Jacobi skole. En skole der ligger midt i byens centrum.
Det har været hensigten med strukturforslaget, at der skulle findes frem til en model, der var fremtidssikret
og som samtidig sikrede, at Varde Kommune kunne leve op til folkeskolereformens nye krav til indhold med
øget fokus på den enkelte elevs læring, at alle elever lærer så meget de kan samtidig med, at der skabes
bæredygtige sociale fællesskaber. Lige nu er der gang i det modsatte!
Ønsker kommunen en ny kæmpe skole eller ønsker kommunen tre lokale byskoler, hvor nærhed,
sammenhold og fællesskab ikke drukner i mængden.
Ønsker Varde kommune virkelig at nedlægge en velfungerende skole, der kører med overskud og
finansiere en ny skolestruktur med øgede skattestigninger og en reduktion af tildelingen i skolerne, så
kvaliteten bliver forringet for ALLE elever i Vardes skoler?
En bedre løsning – en bedre ide
Hvis man i stedet for at renovere Brorsonskolen fastholder at ville bygge en ny Brorsonskole, som
erstatning for den gamle Brorsonskole, kunne man samtidig bygge til specialtilbuddene (hvis
specialtilbuddene ønsker at samles), så de 180 elever samles på den nye skole og får bygninger, der er
indrettet specielt til deres formål.
På den måde slipper i for at tilpasse bygningerne på Sct. Jacobi til specialtilbuddene.
På den måde kan Sct. Jacobi skole fortsætte i sin eksisterende form – og alle har bygninger tilpasset deres
behov, og som er tilpasset den nye skolereform.
Der bliver ingen lappeløsninger. Lav en fremtidssikret løsning.
Jeg anerkender behovet for strukturændringer og den svære opgave deri, men det må kunne løses bedre
end det nuværende strukturforslag!
Hvorfor lukke en byskole, der fungerer, har tilgang af elever og giver økonomisk overskud?
Opsummering
Strukturforslaget hænger ikke sammen økonomisk.
Der opnås ikke den forventede besparelse på 20 mio. kr.
Forlaget reducerer ikke bygninger. Der vil fortsat være store omkostninger til bygningsvedligehold, og man
vil med den nye skole bygge flere kvadratmeter på en lokation, hvor der i forvejen er trafikale udfordringer.

Ved at skrue på timetildelingsmodellen kan der imødeses faldende kvaliteten i undervisning på alle

kommunens skoler, det kan blive rigtig svært at rekruttere arbejdskraft - og samtidig løber byrådet
fra deres tilsagn om øget kvalitet i undervisningen.
Man vil lukke en velfungerende økonomisk bæredygtig byskole?
Jeg siger nej tak til strukturforslaget inkl. en nye skole i Varde kommune under de nuværende
forudsætninger og beder jer om at gentænke jeres strukturforslag endnu engang. Lav nu være med at begå
en dyr fejl!

Bevar Sct. Jacobi i sin nuværende form.
Med venlig hilsen
Lone Deleuran Mølgaard Andersen

