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Er det sund fornuft, at putte så mange ind i en klasse?
Jeg som far, vil blive rigtig bekymret for børnenes trivsel og læring, når man vælger at flytte
eleverne fra Jacobi Skole ug på Brorson Skole. Klasserne vil blive dobbelt så store, og eleverne skal
have to-lærer ordning. Jeg tror ikke på, at eleverne vil få noget ud af denne læringsform, når de skal
være 35-40 elever i en klasse.
I indskolingen er du skal du først til at lære at begå dig i skolen. Her vil alt tiden vel så gå med, at få
ro i klassen og skal snakke forskellige hændelser igennem eller hvad man har lavet i weekenden.
For det er også det børn lærer af.
Jeg kan ikke forstå at man vælger sådan en løsning. Ude i de små landbyer sidder de med klasser på
10-15 stk. Det må da være et drømmescenarie for alle lærer og forældre
Og hvor bliver inklusionen af? Hvis man vælger at putte så mange elever ind i en klasse, kan man
kun have besvær med at inkludere alle, da alle børn har hver deres møde at tackle ting/hverdagen
på.
Ligeledes kan jeg ikke se at der er inklusion i, at sætte alle specialbørn ind på en skole. Man gør da
nøjagtig det modsatte. Inklusion er hvor børnene kan spejle sig i hinanden, lige meget om man har
et handicap eller ej. Dette får de ikke mulighed for, når man vælger at ekskludere specialbørnene på
Jacobi Skole.
Grunden til man vil gøre dette, er det for at beskytte specialbørnene, eller er det for at
normalbørnene ikke må se, at der er børn som er anderledes?
Børn lærer af hinanden, og den mulighed fjerner man ve at sætte specialbørnene ind på en skole for
sig selv.
Har man overvejet, at i og med at man laver ny bygning til overbygningen ved Campus, så kan man
flytte eleverne fra Brorson Skolen ud til Jacobi Skole. Så kommer eleverne fra Brorson Skolen også
ud af de dårlige lokaler. Samtidig kunne man tage specialklasserne, hvis man overhovedet skal
flytte dem? – ud på Jacobi Skole også, og man kunne hvis det blev nødvendigt tage den gamle
handelsskole i brug også.
Skal der endelig bygges en ny skole, hvor man slår Brorson og Jacobi Skole sammen, kunne man
vælge at bygge den et andet sted end ved Campus.
For vejen ud til Campus, bliver livsfarlig for de små elever. Lige pt. er der meget stram trafik om
morgen, og hvordan vil det ikke blive hvis man vælger at flytte to skoler mere der ud, udover
overbygningen?
Mvh.
Paw Brian Hansen
Egelunden 4, 1. m.
6705 Esbjerg Ø
Far til en dreng på Sct. Jacobi Skole

