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Høringssvar vedr. ny struktur for dagtilbud og skoler i Varde Kommune
Overordnet har vi svært ved at se en stringens i den måde, strukturprocessen fra
politisk side har været grebet an på. Det er vores oplevelse, at der i denne
høringsrunde er dukket helt nye forslag og løsninger frem. Det forslag, som vi nu
er blevet forelagt, havde ingen set komme. Der er ikke nogen rød tråd fra den
indledende høringsrunde til det endelige forslag, og betydningen af første
høringsrunde fremstår således nu alene af symbolsk karakter. Vi er indforstået
med, at det fremlagte forslag er et udtryk for det muliges kunst i et nærdemokrati.
Ikke desto mindre er det vores holdning, at man har fjernet sig fra de mål, som
man fra starten havde sat sig. Vi synes især, at det er ærgerligt, at man i det
fremlagte forslag ikke har formået at finde det økonomiske rationale, som man
fra starten havde sat sig som sit mål. Vi havde set frem til en struktur, der ville
give stabilitet i grundvilkårene for at drive dagtilbud og skoler. Men når det
økonomiske mål ikke er nået, så kan vi nu i stedet se frem til en ny periode med
usikkerhed om de økonomiske rammer.
Billum Skole og Billum Børnehave
Igennem de senere år har Billum Skole været filialskole for Blåvandshuk Skole,
og vi betragter det som have værende velfungerende, idet begge parter har et
udbytte af samarbejdet. Vi anerkender dog, at elevgrundlaget berettiger til, at
Billum Skole nedlægges fra juni 2018. Men vi undrer os meget over, at Varde
Kommune samtidig med dette åbner op for, at skolens bygninger kan lejes ud til
Billum Friskole allerede fra sommeren 2017. Det opleves af medarbejderne som
en mangel på anerkendelse for deres indsats og deres situation.
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Specialtilbud i Varde Kommune
Vi har svært ved at se begrundelsen for forslaget om at samle specialtilbud på et sted. En vigtig
forudsætning for at inklusion lykkes er, at børn med særlige udfordringer har almindelige børn at
spejle sig i i deres hverdag på skolen. Det er vores opfattelse, at man vitterligt formår at skabe en
sådan tilstand på Tistrup Skole. Vi ser en samling af alle børn med specielle behov på én skole som
et segregerende tiltag, og det er absolut ikke i trit med tidens ånd. Det er bekymrende, at Varde
Kommune går enegang ved at se bort fra eksperters anbefalinger.
Filialskoler
Det største økonomiske rationale, der opnås ved at opprioritere filialskoletanken, er som vi ser det,
at man på den måde kan spare på antallet af ledere i folkeskolen. Vi vil advare imod at gøre dette
netop nu. Vi er stadig i gang med at implementere folkeskolereformen. Det er en ambitiøs reform
som kalder på ledelse, hvis vi skal lykkes. Derfor er det ikke tiden til at reducere i antallet af ledere
på kommunens skoler. Samtidig minder vi om, at man skal være meget opmærksom på at sikre
forældreindflydelsen på filialskoler, hvis forslaget vedtages.
Klubområdet
Vi tror ikke, at der besparelsesmæssigt er meget at hente igennem den foreslåede besparelse på
klubområdet. Dels kan man ikke være sikker på, at fremmødet i et antal klubber falder til under
20%, og i så fald vil man skulle hente en ønsket besparelse et andet sted. Men vigtigst fordi det er
vores holdning, at klubområdet aldrig har fået en reel chance for at komme i gang. Vi ser slet ikke
dette forslag som værende i trit med Varde Kommunes prisværdige ambition om at øge
chanceligheden for børn og unge. Det er vores oplevelse, at netop udsatte børn både personligt og
socialt drager stor nytte af et pædagogisk eftermiddagstilbud, og derfor tror vi, at det kan blive dyrt
at spare på dette område.

På MED-udvalgets vegne
Svend Faurholt

Skoleleder
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