
Noter fra mødedeltagere d. 15. dec. 2016 kl. 18.30 i Hellehallens 

mødelokale. 

 

 

Bjarne Tarp, Bestyrelsesformand Nordenskov Skole, Udviklingsrådet Helle Vest 

Argumenter for kvalitet: 

1. Sygefravær for børn (minus langtidssygemelding) 

2. Sygefravær for ansatte (minus langtidssygemelding) 

3. Trivselsundersøgelser 

4. Brugertilfredshed 

5. Nationale test (Fagligt) 

Sammenlægning af skole og børnehave med bygninger og ledelse. 

En samlet overbygningsskole i Gl. Helle  

 

Karl Chr. Jensen HHST Udviklingsråd 

1. Specialklasser og overbygning bør være sammenhængende 

2. Find pengene et andet sted og bevar skolerne de næste 5 – 10 år. Sikkerhed vil øge tilflytning og 

vækst. Det vil også hindre etablering af friskoler. 

3. Hele kommunens værdi vil falde ved skolelukning. Det vil give fraflytning til Esbjerg. 

 

Heino Mølholm HHST Udviklingsråd 

1. Ønsket om profilskoler 

2. Mindre skoler skal være 0 – 6 klasse. 

3. Få overbygningsskoler med 7 – 9 klasse. 

 

Stine Harboe Jensen, SB- Næsbjerg 

1. Kulturforskel mellem Varde og landdistrikterne skal tilgodeses i fl. Skoler. Vardes skoler kan med 

fordel skaleres ned til Varde bys elever 

2. Vækst i området bør understøttes af skoletilbud. Det giver ingen mening at udsulte områderne i 

vækst. Det virker demotiverende på samfundene. 

3. Vigtigt med en politisk holdning til skolestørrelse – både for personale og elever. Vi må ikke gå på 

kompromis med kvaliteten i folkeskolen for at holde hånden under huspriserne. Byen holder liv i 

skolen og ikke omvendt. 

4. Husk langsigtede løsninger. 

 



Jørgen Pedersen, Udviklingsrådet Helle Øst 

1. Der skal være fornuft i at bevare en skole. Det skal være kvalitet og det skal være med størst mulig 

hensyn til børnene. 

2. Tænk på de mindre byer – TAK 

3. Børnehave og skoler skal hænge sammen. 

4. Der er kun plads til en overbygningsskole i Gl. Helle. 

Anne-Lis Brodersen, HHST Udviklingsråd Sig 

1. Hver landsby sin skole og sin børnehave 

2. Transport af børn på mere end ½ time hver vej forlænger deres skoledag urimeligt. Det hindre tid til 

fritidsaktiviteter, som også skal ses som en slags læring. 

 

Lars Bo, Udviklingsrådet Helle Øst 

1. Sår man tvivl, høster man usikkerhed! 

Sår man tvivl om skolens fremtid, avler man usikkerhed hos mulige tilflyttere over for hele 

lokalsamfundets fremtid. 

2. Ved skolelukninger sker et af to: 

a. Der laves en friskole, som: 

i. Konkurrerer med naboskolen 

ii. Skal have tilskud 

b. Tomme bygninger / nedrivning: Tomten kan ikke sælges, huspriserne falder, og alligevel vil 

affolkningen accelerere. Den bremses ikke. Det er ingen løsning. 

3. Derfor skal alle skoler i landsbysamfundene bevares, medmindre en landsby selv ønsker sin skole 

afviklet. 

4. Enkelte tilhængere af lukning af mindre skoler har retorisk spurgt, om børnene i de små skoler skal 

være ”gidsler” for landsbyens bevarelse. Men det er et demagogisk spørgsmål. Sagen er, at 

landsbyens trivsel og børnenes ikke er modsætninger. Det er 2 sider af samme sag! 

 

Heidi K. Olesen, Nordenskov borgerforening 

1. Slå på transport – tid (må ikke være for lang. red.). 

2. Bevare 6 – 0 klasse i de lokale samfund. 

3. Der er meget på spil, hvad der angår liv/frivilligt arbejde og tilflytning. 

 

Troels Riknagel, Nordenskov skolebestyrelse 

1. 0. – 6. klasse er vigtigst i lokal samfund 

2. 7. – 9. klasse kan opleve kvalitet i større enheder. Gerne 4 spor eller der over 

3. Lad personalet styre og lede. Ansvar og beslutninger ligger hos personalet på gulvet. Hvad skal en 

leder lave? Fodre konsulenter? 

4. Hvor mange skolebestyrelser i kommunen?  

 



Henrik Lauridsen, Sig/Thorstrup 

1. Alle eksisterende grundskoler forslås ændret til børnecentre, der rummer børn fra 0. – 6. klasse. 

Afhængig af daginstitution vil det være hensigtsmæssigt, at der laves fælles ledelse med skolen. 

2. Børn i Sig/Thostrup skal forsat gå på overbygningsskole i Varde 

3. Forslag om børnebysmodellen 0. – 6. kan bruges i alle små byer i Varde kommune 

Jette Larsen, Sig/Thorstrup 

1. Ang. besparelser ved fælles skoleledere/ledelse. Besparelser er ikke som forventet. Rapport fra 

KORA m. analyse materiale fra Senior forsker Niels Ejerskov. 

2. Skoler i alle landsbyer – Se på potentialet i bygningerne. 

3. Profil mangler i overbygningsskoler. 

4. Kulturcenter i landsbyen er skolen. Samling 0 – 100 år 

 

Keld Jochumsen, Horne Sogneforening 

1. Små skoler skal være filialskoler (lederbesparelse). 

 

Vibeke Kortegaard, Agerbæk – Starup Skolebestyrelse 

1. Signalværdien i et fælles høringssvar fra forummet i aften viser at vi står sammen ude i 

landdistrikterne 

 

Anita Blankholm, Årre skole 

1. Samle overbygningsskoler, så de bliver mere attraktive 

a. Højre ungdomsmiljø 

b. Udvide tilbud fx valgfag 

c. Profiler 

2. Evt. placering af overbygningsskole ved Helle Hallen 

a. Smarte m2 (samlingssal/sportsfaciliteter/køkken/kantine) 

b. Profil (sport) 

c. Vi i naturen 

d. Så er de allerede ved deres i idrætsfaciliteter i fritiden 

e. En lille ekstra bonus er at Helle Hellen får overnatningsmuligheder som de kan benytte ifm 

større arrangementer. 

3. Transport 

a. Transportmulighederne til Esbjerg er bedre end til Varde, hvilket gør at flere i vores område 

(Helle) vælger ungdomsuddannelse i Esbjerg. 

b. Det skal være let fx at komme fra Grimstrup og Glejbjerg til Varde Kommune, så kunne vi 

måske blive deres 1. valg og trække elever fra omegnskommunerne. 

 

 



Dennis Mølholm, Årre Skolebestyrelse 

1. Fælles ledelse på tværs af skoler er ingen gevinst og kan være ødelæggende for kvaliteten 

2. tag en langsigtet beslutning. Dårlige fremskrivninger og snak om lukning kan blive selvopfyldende 

3. Ekstra transporttid er ikke kvalitet  

4. Alle skoler minimum 0 – 6 klasse. 0 – 3 klasse er ikke en mulighed. 

 

Jytte Jensen, Nordenskov skolebestyrelse 

1. Sendes til høring, at inden der lukkes skoler laves der en struktur på, hvad de vil med landsbyerne. 

Skal der være udvikling i kommunen skal 0. – 6. klasse i de små landsbyer være der.  

 


