
Notater fra mødet vedr. ny skolestruktur i Helle og Skovlund-Ansager 

Onsdag d. 2. november 2016 i Helle Hallen. 

Keld Jacobsen gennemgik kort de 3 forslag vedr. dagstilbuds – og skolestrukturforslag.  Redegjorde for 

økonomien i de 3 forskellige senarier. Ingen politikere har været inde over disse forslag.  Det endelige 

strukturforslag forventes vedtaget i maj 2017 og træde i kraft aug. 2018. 

Notater fra efterfølgende debat: 

3 kl. modellen er ikke god, hvorimod 0-6 kl. er med til at bevare nærhedsprincippet. Antallet af børn i de 

forskellige skoler kan blive for små. 

Fraflytning vil blive aktuel, hvis der ikke er skoler og institutioner. 

Sammenlægning af skoler giver store kørselsudgifter, hvilket man skal være meget opmærksom på, og 

hvor er besparelserne så henne? 

Debat om: er de store skoler bedre end de små og vil de små skoler ikke kunne give en god og solid 

undervisning. Være opmærksomme på, at mange forældre så vil sætte gang i friskoletanken. 

Undersøgelser viser, eleverne fra disse klarer sig godt. Være opmærksom på, at efterskolerne stadig har 

flere og flere elever i 9. og 10 klasserne – også selvom egenbetalingen er stor i dag.  Mange forældre 

undværer gerne ferierejser m.m. i en periode for at kunne give deres børn et efterskoleophold. 

 

Bevare ” hænder”. 

Spare på bygninger ( mindre bygninger). Skal der flyttes børn, skal der udbygges andre steder. Hvor er 

besparelsen så henne? 

Erik Buhl: Vi skal gerne have en langsigtet plan ( så var Starup skole nok ikke blevet renoveret!!) 

Et udsagn kom frem: Hvorfor skal det være øst, der skal redde skolerne i Varde!! Man skal have større 

udvidelser i Varde bys skoler for at kunne have børnene der – og evt. skære nogle bygninger væk på de 

eksisterende skoler, hvis årgang flyttes til en anden skole i byen. 

Karin / Holger: Når der lukkes noget, er det uigenkaldeligt uanset hvad der sker! 

Lars Bo: ikke silotænkning – se på, hvordan man hører sammen områdemæssigt. 

Kommentar: vedr. udvikling af byerne – huske at erhvervslivet skal være med i den ”samtale”. Erhverv / 

skole ( der er på nuværende igangsat samarbejde mellem erhverv og overbygning, i løbet af dette efterår 

og vinter 2017 ar der aftalt besøg / løse opgaver m.m. med et antal virksomheder. ( Ingrid:  Vi har haft det 

første besøg af 8. kl fra Lykkegårdsskolen i 3 timer og skal nu d. 18. nov. have 9. kl. fra Brorsonskolen). 

Finn: fjernundervisning i fremtiden. Kan faglærere ikke komme ud til eleverne ( på skolen)? 

Kjeld: Faglærer en god ting, her skal vi så have fagforeningerne på banen, de vil nok protestere! 



 

Erik: Kvalitet er vægten – for få elever i klasserne og så slå klasserne sammen, er ikke en god ide. 

Peter F: Hvornår er en skole for lille? Hvor er smertegrænsen for børneantallet? Kvalitet og kvantitet på de 

forskellige klassetrin! 

Ulla: passe på kvaliteten, den dykker ved for få børn. En god klassekvotient er: 20 børn. 

Gert: Hvor mange penge vil vi bruge på vort skoleområde? Bosætning er en betingelse for – og hjælper 

med til, at vi kan beholde vore skoler. 

Flere kommentarer / spørgsmål omkring friskole: ØK: ingen besparelser, hvis der er plads i naboskolen. 

Men vi skal regne med, at hvis der nedlægges skoler, kan der i nogle områder komme friskoler. I nogle 

områder betyder skolens bygninger fysisk meget for befolkningen, da det er der, man samles til forskellige 

arrangementer/ aktiviteter. 

Udviklingsindsatsen: Der er gået ” blomsterkummer ” i den! Det er fint med byforskønnelser af forskellig 

art, men der kræves mere for at en by / et område udvikler sig. Forslag: Her kan 3-4 landsbyer måske gå 

sammen. Det kan give liv og kvalitet.  

Kjeld: Måske skal vi tænke nyt: skolerne / klasserne  forskellige steder, ikke altid det samme mønster. 

Fleksible grænser, flytte elever, hvis klasserne bliver for små!! 

Erik: Skolestrukturen skal på plads eller fastlægge en tidsramme. Så er der noget at slås for. 

Lars Bo: Områdefællesskab. 

Peter F: Overbygning  lægges / bygges v. Helle Hallen 

Erik: Erhvervslivets betydning i de mindre byer – kan være med til at give kvalitet i skolerne. 

Erik: generelt:   -  have god vestjysk sund fornuft  -  skæve til økonomien.  

Vi har 60000 m2 for meget i Varde kommune. 

Notat v. 

Ingrid Sand Simonsen 
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