Ny skolestruktur i Varde Kommune
Det er kun 4 år siden, at skolestrukturen sidst var til debat i Varde kommune og må mit største
ønske være, at denne ændring i skolestrukturen bliver gennemarbejdet, gennemregnet og kan holde
meget længere end 4 år for både skoler i Varde by og opland.
Mine børn hører til Brorsonskolen og derfor var oplægget med en ny Brorsonskole en dejlig nyhed
for os – og med politikernes oplæg på høringsmødet den 9. marts var det meget klart, at
Brorsonskolens stand var så ringe at vores børn fortjente bedre.
Det kan så undre mig, at vores børn fra 0-6 klasse ikke er omfattet af de nuværende planer om en
ny Brorsonskole, der bør også være en klar plan for disse årgange. Derimod bliver børnene i 7-9
klasse beriget med en ny skole, hvilket er dejligt, men en skole i tilknytning til Campus finder jeg
ikke optimalt, da børn i 7-9 klasse skal være sammen med unge mennesker på op til 20 år og jeg
foreslår derfor en anden løsning.
Dette kunne være en fælles løsning for Varde by, at have forskellige linjer på overbygningerne på
skolerne og børnene i 7-9 klasse kan vælge linjer rundt i byen.
Det kunne også være en mulighed, at renovere Brorsonskolen og ikke flytte 7-9 klasse væk.
Et af argumenterne for beliggenheden ved Campus er, at sikre tilknytningen til de gymnasiale
uddannelser, men det bør ikke være et mål for os, at alle børn i Varde by (nord) skal opfordres til en
gymnasial uddannelse. Derimod ville en beliggenhed i nærhed af sportsfaciliteter være mere
nærliggende, da det er relevant for alle børn uanset boglige evner og lyster og en beliggenhed ved
Lerpøthallen kunne være en mulighed.
Bliver en ny skole en realitet i Varde By, bør I overveje navngivningen af skolen, så alle de
kommende skolebørn føler, at de bliver en del af den nye skole.
Det er meget fint med forbedringer af de fysiske rammer af Brorsonskolen, men det vigtigste må
være varme hænder, trygge og faste ramme for børnene gennem hele deres skoletid i Varde
kommunen også i årene, hvor den nye skolestruktur skal gennemføres.
Ved en lukning af Jacobi skole vil børn herfra komme til Brorsonskolen og det vil betyde, at der
formentlig ikke kun sker ændringer for børnene fra Jacobi skolen, men også ændringer for børnene
fra Brorsonskolen (Lykkegårdsskolen). Vi må formode, at børnene fra de to områder skal blandes,
hvis den nye skole skal fungere som en enhed. Det er selvfølgelig kun i en overgangsproces, hvilket
dog alligevel kan give forandringer hos mange familier.
Det kan som voksen virke som en uvæsentlig forandring at skifte skole, få nye klassekammerater
eller få længere afstande til skolen, men for børn er det store forandringer og kan være et
forstyrrende element for indlæringen. Det vi alle ønsker er vel velfungerende børn og unge.
Jeg vil gentage mit ønske om, at den kommende skolestruktur bliver en langsigtet løsning, som
skaber en tryg skolegang i Varde Kommune, uanset om man er barn i Varde opland eller Varde By.
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