Til: Byrådet; Varde Kommune
Fra: Forældrerepræsentanter i Skolebestyrelsen for Outrup Skole.
30 marts 2017

Høringsbrev vedr. Skoler og dagstilbud for alle i Varde Kommune
Indledningsvist vil vi gerne udtrykke anerkendelse af, at der i det fremlagte strukturforslag umiddelbart er
taget højde for en væsentlig del af de mange høringsbreve, som blev indsendt i forbindelse med 1.
høringsrunde. Dog må vi konstatere, at strukturforslaget fejler på mange parametre, når indholdet holdes
op mod den indledende ambition for høringsrunderne:
” … opnå balance mellem en rationel drift og en fortsat satsning på kvalitet og bæredygtige sociale fællesskaber for
børn og unge i kommunen. Udgangspunktet er, at der i en kommende ny dagtilbuds- og skolestruktur skal skabes et
økonomisk driftsrationale på ca. 20 mio. kr., hvor den ene halvdel foreslås anvendt til kvalitetsforbedringer på
dagtilbuds- og skoleområdet, og den anden halvdel foreslås anvendt til bygningsmæssige forbedringer og anlæg på
området.” (kilde: http://www.vardekommune.dk/strukturdroeftelser-i-dagtilbud-og-skoler)

Derudover har vi svært ved at se fordelene for Outrup Skole; men kan blot konstatere, at strukturforslaget
efterlader Outrup Skole med et dårligere udgangspunkt for fremtiden end den struktur, som vi kender i
dag.
Vi, forældrerepræsentanterne i Skolebestyrelsen for Outrup Skole, ønsker med dette høringsbrev at
tydeliggøre, hvor strukturforslaget fejler i forhold til ambitionen og ikke mindst det gode børneliv.
Bekymringer vedr. fremlagte strukturforslag:
Vi forventer, at byrådet vil tage nedenstående bekymringer til indtægt i forbindelse med beslutningen
omkring en fremtidig struktur.
Strukturforslaget præsenterer Outrup Skole som filialskole til Blåbjergskolen, hvilket er årsag til stor
bekymring, da:






Fællesledelse skaber mere fokus på økonomi og effektivitet end trivsel og nærvær. Outrup Skole er
i dag en god og velfungerende skole, hvilket er demonstreret i diverse landsdækkende test. Hvorfor
risikere at ødelægge dette grundet en minimal økonomisk besparelse?
Fællesledelse på tværs af nuværende skoledistrikter er en udfordring for forældre-demokratiet og
forældrenes motivation for at deltage i bestyrelsesarbejdet. Dette kan være starten på at
distancere Outrup Skole fra lokalområdet og nærmiljøet og dermed et første skridt mod
skolelukning. I den nuværende struktur er vi fem forældrerepræsentanter, som varetager og
inddrager forældrenes holdninger og input i skoleledelsen. Vi er bekymrede for, at en eller to
forældre ikke vil kunne varetage samme opgave i samme kvalitet og hastighed. Derfor vil
beslutninger og holdninger være centraliseret og ikke værdiskabende for Outrup Skole og Outrup
by.
Den ”lokale” ledelse og skolebestyrelse fjernes og dermed ansvaret for et lokalt ledelse-, budgetog driftsansvar, hvorfor beslutninger drages på baggrund af økonomiske faktorer/begrænsninger i
stedet for behovet på den lokale skole.



Arbejdsmiljøet for lærere og pædagoger på Outrup Skole vil blive dårligere grundet en ikke
nærværende og synlig skoleledelse. Motivation og trivsel skabes af synlig og nærværende ledelse,
hvilket ikke bør begrænses af distance eller stor ledelsesmæssig ”span of control”.

Et interessant spørgsmål, som byrådet bør stille sig selv, er, om byrådet med dette forslag ikke blot opnår at
nedbringe kvaliteten generelt på mange skoler i jagten på minimale økonomiske besparelser?
Strukturforslaget savner en faglig argumentation for definition på en grundskole, som er angivet til et
elevantal på 170. Det kan undre, at byrådet på baggrund af prognoser kan fastsætte et minimum antal
elever for opretholdelse af en grundskole. Her savner vi drifts- og socioøkonomiske argumenter. Hvis en
skole som Outrup skole med mere end 140 elever kan budgettere og demonstrere en sund og positiv
driftsøkonomi med den nuværende ledelsesstruktur, hvorfor så ikke bibeholde skolen som grundskole?
Dermed kan byrådet sikre et økonomisk rationale og fortsat høj grad af kvalitet og trivsel for både elever og
lærer. Vi kan og vil demonstrere, at vi kan fungere som en selvstændig grundskole og bidrage med en sund
driftsøkonomi! Derudover forventer vi, at byrådet sagligt argumenterer for et minimum antal i det endelige
strukturforslag, hvilket ikke er tilfældet i det nuværende forslag. Vi kan med stor forundring konstatere, at
Per Rask direkte adspurgt ikke kunne give et klart svar på spørgsmålet på et dialogmøde i Outrup d. 20
marts; men tallet er jo formentlig ikke grebet ud af den blå luft!
Strukturforslaget leverer, efter vores vurdering, ikke den ønskede besparelse, som var et væsentligt
hovedargument for gennemførelsen af processen frem mod det fremlagte strukturforslag. Det undrer dog,
hvorledes Byrådet vil finde finansielle midler til at højne kvaliteten og sikre bygningsmæssige forbedringer,
da byrådet med forslaget alt andet lige bevarer alle skoler og bevarer det nuværende niveau for
omkostninger/elev. Umiddelbart hentes besparelsen på administration og drift med negativ impact på
nærværende ledelse og et trygt skole- & arbejdsmiljø. Vi håber, at byrådet vil reflektere over, om dette er
en løsning som tilgodeser hele Varde Kommune langsigtet.
Det er umiddelbart ikke transparent, hvornår en Filialskole er kandidat for eventuel nedlukning, hvilket kan
undre og efterlader de nye filialskoler i uvished. Flytter byrådet ansvaret for skolelukninger til den nye
ledelse, og er dette blot en udskydelse af beslutninger, som grundet prognoserne burdet være taget nu for
de mindste skoler i Varde Kommune? Byrådet bør kunne præcisere dette tydeligt i det endelige
strukturforslag!
Strukturforlaget beskriver selvstændigt skolestrukturen i Varde by, hvilket efterlader et indtryk af, at
byrådet har placeret stor fokus Varde By og ændringerne i tilhørende skoledistrikter. Vores forventning er,
at strukturforslaget er udarbejdet med det formål at forbedre skolestrukturen i Varde Kommune og
bestemt ikke en opdelt skolestruktur for Varde By og ”udkants-Varde Kommune”. Selvfølgelig skal
skolestrukturen være passende i Varde By; men dette bør ikke ske på bekostning af de andre skoler i Varde
Kommune!
De økonomiske betragtninger, argumenter samt finansiering er sparsomme i strukturforslaget og
afslutningsvist konkluderes det, at forslaget ikke kan indfri måltallene for det vedtagne budget. Byrådet bør
derfor stille sig selv det spørgsmål, om strukturforlaget er optimalt/rette løsning i forhold til den beskrevne
ambition? Vi anderkender at dette vil være et ”nederlag” for byrådet; men alternativet med at iværksætte
tiltag, som forventeligt vil reducere serviceniveauet yderligere, er bestemt ikke ønskværdigt for Outrup
Skole. Det er vores forventning/håb, at Byrådet har viljen, kompetencen og modet til at sikre kvalitet i
skolen og det gode børneliv frem for en misforstået besparelse på økonomi med flere mursten pr. barn i
Varde Kommune.

Med Venlig Hilsen
Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen Outrup Skole.

