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Hej, jeg kan simpelthen ikke finde den mail, hvor jeg skal sende noget om skole strukturændringer i
Varde Kommune, er den bevist gemt??? Og vil i sende den videre til de relevante personer?
Nå men, vi hører til Outrup Skoledistrekt, og vi synes at det vil blive forfærdeligt, hvis i lukker nogle af
vores små skoler eller gør dem til børnebyer. Alt livet i byen er opbygget pga. skolen, og folk flytter fra
byen, hvis der ingen skole er.
Vedr. Taleboblen/taleklassen på Næsbjerg Skole. Vores søn, der nu er 10 år, atypisk autisk, og går
nu på Specialafdelingen på Lykkegårdsskolen - har haft 2 sæsonner i Taleboblen samt 0. og 1. år i
taleklassen. Denne taleafdeling er guld værd, og den må i for alt i verden ikke lukke. Jeg kan dog godt
se et økonomisk aspekt i at flytte taleafdelingen ind til Lykkegårdsskolen for børnenes skyld. Børnene
bliver kørt i taxa fra hele kommunen til Lykkegårdsskolen, hvorefter de der bliver fordelt i andre
taxaer, som kører dem ud til deres specialskoler. For disse talebørn kunne det være fint, at ruten
stoppede ved Lykkegårdsskolen, og at de ikke skulle have ekstra transport til Næsbjerg. Det ville jo
også spare jer penge i taxakørsel. Taleafdelingen kræver et lokale til taleboblen, samt 3 lokaler til 0., 1.
og 2. klasse - som er skærpet/væk fra larm. Så flyt hellere taleafdelingen, så kan de evt. få sparing
fra specialklasserne, hvor nogle få af eleverne ender.
En anden ting: Få set på de lange skoledage, det er simpelthen urimeligt for børn i specialklasserne
(Oskar SP4 10 år), at de skal gå i skole kl. 8.00-15.30 (Taxa kl. 7.15-16.15). Det må I virkelig kunne
gøre bedre??? De har skole fra 8-13.30, og bagefter understøttende undervisning (SFO kan man kalde
det!) og har virkelig brug for at komme hjem. Ingen tvivl om at pædagoger og lærer gør deres bedste
(vi er ret glade for denne afdeling, selvom der også er blevet sparet rigeligt) om eftermiddagen. Men vi
har en dreng, der ikke er sig selv før lørdag eftermiddag, fordi han er så dødtræt. Jeg henter ham før
skolen er færdigt, når jeg alligevel er i Varde et par gange om ugen. Hvis i nu lagde taleklasserne ind på
Lykkegårdsskolen, kunne sp. børnene komme med taxaen hjem kl. 14.30 (der har taleklasserne fri). I
bliver virkelig nødt til at kigge på problemet, det er bare ikke ok!!!
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