Nordenskov den 8. januar 2017

HØRINGSSVAR VEDR. OPLÆG TIL NY SKOLESTRUKTUR I VARDE KOMMUNE
Som forældre og bedsteforældre til to børn med handicap i Nordenskov skole/børnehave, vil vi gerne
fremkomme med vores bemærkninger til strukturdebatten i Varde Kommune.
Vi mener, det er helt forkert, at Nordenskov Skole er lukningstruet, da skolen har haft et stabilt elevtal
gennem de sidste 30 år, hvis man ser bort fra antallet af 7.klasses elever, som tidligere blev flyttet til
Næsbjerg Skole, som i øvrigt var en konsekvens af at 10.klasserne fra Næsbjerg Skole, blev flyttet til Varde –
nu vil politikerne så igen flytte elever fra landsbyskolerne til Varde By pga. vigende elevtal i Varde By.
Efter vores mening er den eneste måde at stoppe denne udvikling på, at man går fra 3 til 2 skoler i Varde By
– Brorsonskolen, som er i så dårlig stand, burde ikke renoveres, men forslaget kunne også være, at flytte
Biblioteket og det kommende Kultur hus til nuværende Jacobi Skole og der så bygges en helt ny skole, hvor
Brorsonskolen i dag ligger. Varde Bys 8. og 9. klasser kan evt. flyttes til Campus i Varde.
Vi er enige i høringssvaret fra Erhverv Nordenskov vedr. minimumsgrænse af elever, da skoler uden tvivl
kan blive for små.
De store skoler med store klasser hænger ikke sammen med inklusion. Hverken for den der skal inkluderes
eller klassen som helhed, da der på ingen måde er ressourcer hertil. I forvejen har man jo nedlagt en stor
del af støttedelen i Varde Kommune. Resultatet vil desværre først kunne ses/måles, når det er for sent at
rette op på.
Hvis man har fulgt med i dagspressen den seneste tid, så har man kunnet læse, at undersøgelserne viser, at
de kommuner, som allerede har nedlagt landsbyskolerne, intet har sparet ved det, så hvorfor ønsker
politikkerne at kæmpe imod borgernes ønsker i landsbysamfundene i Varde Kommune.
Lukning af landsbyskolerne vil medføre endnu hurtigere afvikling af Varde Kommune og især Varde By, da
Varde By i høj grad står i udviklingsmæssig stampe. Vi husker en storstillet markedsføring for at få tilflyttere
til kommunen, hvori der blev lagt stor vægt på, at en af goderne var, at man ville bevare skolerne i de små
samfund – og enhver kan regne ud, hvad der vil ske, hvis landsbyskolerne nu nedlægges….
Hvis man kigger på den generelle udvikling i Varde Kommune, så er der blomstrende byer i de små
lokalsamfund, mens væksten i Varde By er gået i stå for længst.
I øvrigt er det meget skuffende, at vores folkevalgte politikker kommer med misvisende tal på
stormøderne, der kun havde til hensigt at vise stor nedgang i landsbyskolernes elevtal.
Vi mener bestemt, at den eneste langtidsholdbare løsning er kun at have 2 skoler i Varde By.
For vores vedkommende kommer vores børn aldrig til at gå i en stor byskole med op til 28 elever i
klasserne.
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