Sendt pr. mail til bilc@varde.dk
Varde Kommune
Att.: Birthe Laustrup
Høringssvar vedrørende forslag til den nye struktur ”Skoler og dagtilbud for alle”.
Bevar Sct. Jacobi Skole
Vi har en datter i 0. klasse på skolen, og oplever hver dag en pige som glæder sig til at komme i
skole
-

Fordi hun trives
Fordi hun oplever nærhed og fællesskab som skaber tryghed
Fordi hun er omgivet af lærere og pædagoger, som er dygtige og engagerede i deres
arbejde

Sct. Jacobi skole har kæmpet for at slippe af med sit dårlige ry i flere år, der har floreret utrolig
mange negative historier om skolen, men i dag oplever vi en skole, som fungerer på bedste vis, og
med de moderne faciliteter som skolen har at byde på, både inde og ude, giver det simpelthen
ikke mening at lukke skolen for i stedet at bygge den om til en skole for specialbørn. Skolen må i
dag være en af de skoler i Varde Kommune, hvor der bruges færrest penge på
bygningsvedligehold.
Der er i dag registret 506 elever på Sct. Jacobi skole, og på trods af det store antal elever, så føler
de små elever sig trygge, for selvom børnene kommer fra små børnehavegrupper, så formår
skolen at skabe tryghed, både i forhold til lærere og pædagoger, men i høj grad også i forhold til
de større elever, som der bliver arrangeret legepatruljer mv. med.
Såfremt forslaget om lukningen af Sct. Jacobi skole vedtages, forudser vi en skole som langsomt
afvikles ved lærerflugt og børn som flyttes til privatskoler. Det giver utrygge børn, for hvem skal nu
på Lykkesgårdsskolen, og hvem kommer til at tilhøre Brorsonskolen? Og hvad med en sikker
skolevej for bl.a. de mange skolebørn der bor på Åbrinken, er der tænkt på det i jeres budgetter?
I bilaget ”udgift pr. elev i folkeskolen - budget 2017” ser man tydeligt, at der er en væsentlig
forskel på udgiften pr. elev på de enkelte skoler. Udgiften pr. elev bør væres ens på alle skoler,
således at alle skoler arbejder ud fra samme grundlag, uanset antallet af elever. Herved spares der
på længere sigt et større beløb. Såfremt udgiften pr. elev eksempelvis fastsættes til kr. 58.000,00,
vil regnestykket for skoleåret 16/17 se således ud: 5457 elever x kr. 58.000,00 = kr. 316.506.000 i
årlig udgift. I budgettet fremgår den årlige udgift til kr. 327.952.600, hvorfor der herefter er sparet
kr. 11.446.600.

Sct. Jacobi skole som specialskole
At bygge Sct. Jacobi skole om til en specialskole koster adskillige og helt unødvendige
skattekroner, som kunne bruges bedre på anden vis, og er det det forældrene til specialbørn
ønsker? – at deres børn bliver isoleret fra ”normale” børn og gemt af vejen – det tror vi faktisk
ikke. Specialbørnene har brug for at spejle sig i de ”normale” børn og omvendt har ”normale” børn
også brug for at se, at ikke alle børn er ”ens”, og for de specialbørn som på sigt skal inkluderes i
den almindelige folkeskole, er det da også vigtigt, at de børn i deres dagligdag bevarer en
tilknytning til folkeskolen, og at de deltager i fælles aktiviteter med de ”normale” børn. Dette
understøttes af tre forskere, som i Jydske Vestkysten den 27. marts 2017 fraråder at samle
specialbørn på en skole isoleret fra ”normale” børn.
Ja der kan være tale om, at lærere og pædagoger fra specialenheden på Tistrup skole,
Lykkesgårdsskolen og børnehaven Solsikken kan udveksle erfaringer, hvis specialbørnene bliver
samlet, men umiddelbart er der, for i hvert fald specialenheden på Tistrup skole og
Lykkesgårdsskolen, tale om to meget forskellige grupper af børn med forskellige behov.
Opførelse og placering af en ny skole
At blive ved med at renovere på Brorsonskolen virker som en kortsigtet løsning, så hvorfor ikke
opføre en ny skole med 0. – 9. klasse i tilknytning til fritidscentret? Herved kan skolens elever
bruge faciliteterne på fritidscentret, uden at der skal bruges tid på transport.
En optimal placering er ikke ved Campus, hvor der i forvejen er trafikale udfordringer.
Og ønsker man at samle specialklasserne og børnehaven Solsikken i Varde, kunne det i så fald
passende ske ved at bygge en ny skole, som tillige kan huse specialenheden, så disse børn får de
optimale rammer fra start, i stedet for at der skal justeres og bygges om som tilfældet vil være
med en ombygning af Sct. Jacobi skole.

Vi håber, at I vil tænke jer om en ekstra gang og bevare Sct. Jacobi Skole
som den er, så vores børn på skolen kan gå en tryg fremtid i møde.

Med venlig hilsen

Martin Hansen og Jannie Jensen
Åbrinken 37, Varde

