Høringssvar vedr. ny skolestruktur i Varde-kommune.
Varde 05-04-2017
Indledning: Vi blev meget forundrede, da vi erfarede at lukning af Sct. Jacobi skolen
i Varde, som almindelig folkeskole, var med i byrådets forslag til den nye
skolestruktur. Når opgaven hedder, at der skal spares 20 milioner kroner på
skoleområdet, skal enhver sten selvfølgelig vendes, og der er ingen hellige køer, der
ikke må slagtes. Vi vil nedenfor gøre rede for, hvorfor det efter vores mening, ikke er
en god løsning, hverken for Varde by eller kommunen som helhed.

Økonomi: Der skal spares 20 milioner kr. på skoleområdet. Dette vil byrådet gøre,
ved blandt andet, at flytte elever fra den nuværende Sct. Jacobi skole, til
henholdsvis Lykkegårdsskolen og en ny Brorsonskole, der skal ligge ved Campus. En
ny Brorsonskole vil koste estimeret kr 249 mio.. Sct. Jacobiskolen skal ombygges for
estimeret kr 30 mio for at være optimalt indrettet til at kunne rumme børn, der ikke
kan inkluderes i normalskoleområdet. En renovering af den nuværende
Brorsonskolen, vil ifølge kommunens egne kilder koste ca 90 mio kr.. Altså en
merudgift på ca 180 mio kr. . Her er ingen forbedring af infrastrukturen i Varde by
medtaget ( se særskilt afsnit om infrastruktur). Med almindelig hovedregning, vil det
altså koste 9 års besparelser at lukke Sct. Jacobiskole som skole for normalområdet,
samt at ombygge selvsamme skole til børn udenfor normal området og etablere en
ny Brorsonskole ved Campus. På høringsmødet i Lerpøthallen blev det oplyst af det
konservative byrådsmedlem, at f.eks Horne skole skal renoveres grundet manglende
vedlighold på estimeret 8-9 mio. kr.. Penge, der efter vores mening, ikke vil kunne
hentes hjem igen, hvis skolen skulle lukke på grund af manglende elevtal. Desuden
koster en elev på Sct. Jacobiskole kr 57.735, imodsætning til andre skoler, hvor
omkostningen er helt op til kr 77.029, (kilde:Vardekommune.dk)

Infrastruktur: En flytning af elever fra den nuværende Sct. Jacobi skole, til
henholdsvis Lykkegårdsskolen og en ny Brorsonsskole, placeret omkring Campus, vil
efter vores mening kræve en opgradering af infrastrukturen i Varde by. Der er i dag
en kaos-lignende logistisk situation langs Ndr. Boulevard, grundet manglende
cyklestier,( i dag kun afmærkninger på vejbanen) og megen general trafik og kørsel
af børn til og fra skole. Den, kaotiske logistiske situation, skal tages som et udtryk

for, at mange forældre finder skolevejen meget utryg og farlig for deres børn. Denne
situation bliver forværret, når børn fra det nuværende Sct. Jacobi skoledistrikt,
kommer kørende langs Ndr. Boulevard enten på cykel eller i bil med deres forældre.
Området ved Campus er ikke bygget til den øgede trafikmængde, der vil komme, når
både børn fra den nuværende Brorsonsskole og Sct Jacobi skole, sammen med
elever fra Campus alle skal ned af den samme lille vej til Campus. Vi forudser,et
mareridtagtigt logistiskkaos, hvor 18 årige der lige har fået kørekort, skal køre ad
samme vej med vores cyklende børn. Dette gør os i den grad utrygge.

Sct Jacobiskole: Sct Jacobi skole er en ca. 10 år gammel skole, som i den grad giver
eleverne muligheder for natur- udfoldelser, hvilket de øvrige skoler i Varde by ikke
har. Herunder tænkes blandt andet på shelters, bæk, bålsted, skov og Nationalpark
Vadehavet. Fra centralt hold i Danmark efterspørges, at flere uddanner sig indenfor
naturvidenskabelige uddannelser. Dette understøttes fantastisk på Sct. Jacobiskole.
Vi anser, at det både animerer flere elever til at gå ad den naturvidenskabelige vej,
samt højner det generelle niveau, hvilket er ioverensstemmelse med samfundets
efterspørgelsel.
På skolen inkluderer man 97% af alle elever i den almindelige undervisning. Dette er
så fantastisk, at DR-nyheder viste flere indslag fra skolen, der promoverede skolen
for den høje inklusionsrate. Sct Jacobi skole får besøg af Dronning Margrethe, hun
ser også lige, hvilken fantastisk skole, den er.

Konklusion: Det er helt sikkert en svær beslutning for byrådet, at tage beslutninger
om skolelukkelser. Som byråd bør man have helikopter-view og træffe beslutninger,
der gavner hele kommunen, og ikke lade sig falde for populisme. Vi finder det
beskæmmende, at byrådspolitikkerne ikke har tænkt hele løsninger. Infrastruktur er
f.eks ikke med, hvoraf det økonomiske grundlag for beslutningen, ikke er
fyldestgørende. Vi finder, byrådsmedlemmerne arrogante, i forhold til alle
eksperter, der konkluderer at specialbørn ikke bør samles i en selvstændig
specialskole. Specialbørn har gavn af at møde børn fra normalområdet.!! Vi har
ovenstående, afdækket både den håbløse økonomi, og infrastruktur i byrådets
forslag. Vi finder det usageligt, at Varde byråd, vil lukke en yderst velfungerende
skole. Sct. Jacobi skole har i den grad promoveret Varde kommune i medierne,
hvilket I, som byråd har profiteret jer af. Det vil være skidt, hvis den goodwill, der er

opbygget via promoveringen i medierne går tabt, og ikke tiltrækker tilflyttere, som
vi alle har interesse i. Ifølge byrådets forslag, spares der 6 mio kr. på skoleområdet.
Det vil uundgåelig komme til at ramme kvaliteten af undervisningen, til skade for
vores børn. Samtidig skades den goodwill, man har fået i pressen, grundet den
hidtil vellykkede inkludering.
For os, kommer den økonomiske ansvarlighed, som byråddet hævder at udvise, til at
fremstå, lige modsat, nemlig som uansvarlighed. Fordi man vil tække vælgere
udenfor Varde by.
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