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Høringssvar vedrørende forslag til ændret skolestruktur i Varde Kommune
Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Thorstrup Skole vil gerne udtrykke tilfredshed med, at
skolen bevares i det forslag, kommunalbestyrelsen har sendt til høring. Vi er tilfredse med, at
politikkerne i Varde Kommune har lyttet til de bekymringer, der blev givet i høringssvarene til
inspirationshøringen.
Det er ligeledes med glæde, at vi kan konstatere, at politikerne tør satse på, at lokalområderne i
Varde Kommune får chancen for at skabe udvikling og dermed bosætning i skoledistriktet.
Vi finder det også positivt, at forslaget indeholder en samling geografisk såvel som ledelsesmæssigt
af dagtilbud og skole.
Det giver nogle pædagogiske muligheder, der betyder et konkret sammenhængende læringstilbud i
Sig.
Når ovenstående positive bemærkninger er nævnt, er det samtidig vores opfattelse, at forslaget giver
anledning til nedenstående konkrete bekymringer.
1. Børnebyen på Thorstrup Skole
I forslaget er der ikke angivet et anlægsbudget for en flytning af Trinbrættet til Thorstrup Skole.
Vi forventer naturligvis, at de økonomiske forudsætninger for en flytning meget hurtigt vil være på
plads efter beslutning omkring skolestrukturen er taget.
Der vil ganske enkelt ikke være plads på skolen til en fysisk sammenlægning af skole og dagtilbud.

2. Skolens økonomiske muligheder for at sikre, at alle elever lærer, det de kan, på
nuværende niveau.
I forslaget er det ikke konkret beskrevet, hvordan man vil opnå den udmeldte besparelse. Det er
vores bekymring, at besparelsen vil ramme skolens økonomiske resurser i form af en ændring i
tildelingsmodellen, der vil blive en udfordring for de små skoler.
Vi er meget bekymret for, hvorvidt skolen kan opretholde de meget gode præstationer, eleverne på
nuværende tidspunkt leverer, når de deltager i trivselsmålinger og ikke mindst de nationale test.
Præstationer der gennem en årrækker har placeret Thorstrup Skole mellem de 10%
bedste skoler på landsplan!
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3. Bekymring for mindre ledelsestid og mindre selvstændighed. Fortsat ønske om egen
skolebestyrelse.
Der er i forslaget lagt op til, at Thorstrup skole skal være en filialskole under Tistrup Skole og
dermed uden selvstændig skolebestyrelse
Nærhed og indflydelse er efter vores opfattelse ikke i tråd med, at beslutninger for skolens drift og
kulturelle forankring i området træffes af skoleledelser udenfor lokalområdet
Vi er ligeledes bekymret over den reduktion i ledelsestid, forslaget lægger op til. De ovennævnte
fremragende præstationer mht. elevernes læring og trivsel er bl.a. fremkommet ved, at skolens
ledelse har haft tid til at være tæt på undervisningen og børnenes læring. Med en reduktion fra 1,3
stilling til 0,66 stilling i ledelsestid på Thorstrup Skole, vil det være driften af skolen, der bliver
prioriteret og ikke pædagogisk udvikling i et tæt samarbejde med personale og forvaltning.
Det vil ligeledes være vigtigt, at skolens pædagogiske personale har deres arbejdsopgaver samlet på
en matrikel. Dette for at sikre det overblik og nærvær, der vil være afgørende for at datainformeret
undervisning virker, så børnene på Thorstrup Skole lærer, det de kan.

4. Placering i Klynge Nord.
Vi er bekymret over den risiko, der ligger i, at vores overbygningselever på sigt skal sendes til
Ølgod Skole.
Dette udelukkende på grund af den urimelige lange transport, det vil medføre. Det er ikke rimeligt,
at elever fra Sig by skal bruge fra 45-60 min i transport hver dag for at komme til og fra skole.
Vi er bekymret for udbuddet af valghold i klynge nord.
Hvis en evt. placering af overbygningen i klynge Nord skal opnå tilslutning fra forældrene i
skoledistriktet, vil det være af afgørende betydning, at der udarbejdes en konkret plan for, hvornår
og hvordan dette skal effektueres.
Samarbejdet med Jacobi Skole har i den sammenhæng fungeret optimalt, hvilket vi naturligvis også
har en forventning om, at det kan komme til med tilknytningen til klynge nord.

5. Cykelsti til Tistrup – der skal være mulighed for at cykle i skole.
Vi ønsker at gøre opmærksom på, at der er behov for, at der etableres en cykelsti til Tistrup, hvis
elever fra vores skole skal gå i overbygningen på Tistrup Skole. De nuværende trafikale muligheder
på strækningen vil umuliggøre, at eleverne cykler til og fra skole.
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6. Det fremtidige placering af specialtilbuddet på Jacobi Skole
Også elever fra vores skoledistrikt vil på sigt komme til at modtage specialundervisning på Jacobi
Skole.
Vi er bekymret over, at elever, der visiteres til specialtilbud i Varde Kommune, ikke får mulighed
for at spejle sig i elever fra normalområdet.
Efter vores opfattelses vil der være elever, der bevæger sig mellem specialtilbuddet og det almene
tilbud i løbet af deres skoletid. Det giver en udfordring i forhold til at kunne skifte i løbet af
skoleårene på en ukompliceret og fleksibel måde, der tilgodeser de bedste muligheder - også for
denne elevgruppe.
Afsluttende bemærkninger
Præstationer der gennem en årrække har placeret skolen mellem de 10% bedste skoler på
landsplan!
Det er vores opfattelse, men også dokumenteret, at den kvalitet som politikerne i Varde Kommune
efterlyser, findes på Thorstrup Skole.
Det er vores helt overordnede bekymring om skolen får mulighed for at fastholde og måske
ligefrem forbedre det gode resultat.
Det kan de kommende målinger af elevernes præstationer kun vise, men vi gør opmærksom på, at
politikerne i Varde Kommune har et stort ansvar i den sammenhæng.
På vegne af skolebestyrelsen og MED-udvalget.

John Bonde
Formand for skolebestyrelsen

Henning Rudbeck Olesen
Konstitueret skoleleder
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