
Referat fra mødet d. 15. dec. 2016 kl. 18.30 i Hellehallens mødelokale. 

Emne: Inspirationsmøde vedr. udvikling af skole- og dagstilbudsstrukturen. 

Deltagere: 39 (Se deltagerliste nederst) 

1.Velkomst: 

Formand for Udviklingsrådet Helle Øst Claus Vestland Jeppesen bød velkommen. 

2. Bordet rundt:  

Claus Jeppesen: Gennemgik (plancher) fra Helle Øst, som har taget forskellige initiativer. Tog 

udgangspunkt i at: Fremtiden kan ikke beregnes og man skal ikke underlægge sig regnearkets 

logik!  Fremtiden kan kun vælges – Det er op til os selv at træffe kloge valg!! 

Vi skal understøtte grundlaget for skolerne og grundlaget er de enkelte lokalsamfund og byer. Her 

skal vi se mulighederne for udvikling i stedet for at symptombehandle med lukninger. Varde 

kommune skal lave en landdistriktspolitik, der sætter ord på, hvilken udvikling de enkelte byer 

påtænkes. Det skal gøres inden man overvejer skolelukninger. Det er forkert at gøre det i omvendt 

rækkefølge.  

Man kunne lade sig inspirere af Jammerbugts kommunes nedskrevne LD politik 

Bjarne Tarp, Helle vest: Det er symptombehandling man foreslår nu! 

Ulla Sundvang: Bevare de små skole og lave samarbejde (lig Agerbæk og Starup) 1-9. Det kunne 

blive en af goderne nu! 

Thomas Andreassen, Årre skole: Udtrykte bekymring om 0-3 modellen - vil faglighederne blive 

gode nok. Kommunen anerkender, at der er personer, der vil bo i landområderne – og de skal ikke 

tvinges til at skulle ind til byen (Varde). Og dermed anerkender kommunen, at der skal være noget 

i de mindre samfund, bl.a. skole.. 

Nordenskov borgerfor.: Kommunen er bygget op omkring de mindre samfund – derfor skal 

kommunen heller ikke styres fra toppen / byen. Bevare skolerne – vigtig med bosætning. 

Henrik, Sig: Holdt flere møder. Været omkring børneby 0-6 (Vejen). Britta Boel og Per Rask havde 

fremlagt rammebeskrivelse. Børnebyernes kvalitet er bedst hvor der er flere af disse i et område. 

Arbejde på tværs på ledelsesniveauer m.m. 

Sig/Thorstrup: 0-6 kl. egen leder og souschef. 7.kl. fortsætter i Varde. 

Starup: Har samlæsning i 0-3 kl. 

Agerbæk: ikke lave om for at lave om. 

Finn Christensen: Privatskoler kontra folkeskole er ikke godt! 



Tistrup: Vi skal bede Varde kommune om at finde de 10 mill. + finde fællesledelse, hvor det er 

muligt.  

Mogens Svarrer, Starup: Vi kan ikke holde til at tage dette emne op hver 4. år. Der skal være ro 

omkring skolerne nu. Der bliver ingen bosætning hvis skolerne nedlægges. Udsæt snakken om 

skolerne nu. 

Horne: Vi kæmper for skolen – friskoletanken er ikke fremmed for os!! Skolen er nerven,  

Befolkningen er godt tilfreds. Hvis skolen lukker, hvad så med Hornehallen – Brugsen – 

Aftenskolen – hvor skal de være??? Også vi beder om en politik for landdistrikterne i Varde 

kommune. 

Finn Ladegaard: Lave strategi for landdistrikterne, området har udvikling i børnetallet, - men Varde 

by mangler børn!!! Ingen vil købe huse i Næsbjerg, der skal laves en langsigtet plan nu. 

Poul Verner, Årre: Synes UVR skal gå til kommunen og forlange, at skolerne skal bibeholdes, det vil 

styrke vort område og dermed hele kommunen. 

Stine, Næsbjerg skole: Arbejde for at bevare Varde kommune som den er, anerkende at by er by 

og LD være LD. Overbygningen i spil. Gl. Helle kommune kan have 2 overbygningsskoler. 

Lars Bo: Mange siger, der er megen energi ude i området som ikke har været kendt tidligere. 

Anitta: Skolerne skal ikke redde byerne, det vil være forkert. Vil der være kvalitet i de små skoler? 

Samle overbygningsskolerne så de bliver mere attraktive: - højere ungdomsmiljø – udvide tilbud 

f.eks. valgfag – profiler.. Evt. placering v. Hellehallen. Tænke på, at transportmuligherder til Esbjerg 

er bedre end til Varde, hvilket gør, at flere i vores område vælger ungdomsuddan. I Esbjerg. 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. 

Hvad er kvalitet?   

Hvordan ser børnene ud – ved begyndelsen og ved slutningen af dage. Lang skoledag, de ” busses” 

rundt. Vore skoler har kvalitet, Varde kommune er nr. 5 af 98 kommuner! Hvad får skolerne for 10 

millioner?  

Udvikling af skolen, undervisning og indlæring: Starup har rullende skolestart – flere trin i 

fagligheden, man ” samler hinanden op”. Samlæsning 0-2 kl. 

Nye læringsmetoder: der vil altid være brug for ”hænder” debatter m.m. – ikke kun IT. 

Størrelse på skoler / børnehaver:  

Børnehaven er fødekæde til skolen. Der er pædagoger begge steder. Bestemmelsen nu er sådan, 



at der skal være 35 børn i en børnehave. Skolen: forældrene bestemme. Kan skolerne ikke 

fungere, vil de nedlægge sig selv! 

Opfordrer politikerne til at komme med forslag til antal elever pr. klasse. 

Overbygning: Forslag om evt. en overbygningsskole bygges ved Hellehallen og dermed benytte/ 

udnytte fælles faciliteter. 

Bustiden er for lang nu – børnene går i skole 5 dage og for nogles vedkommende er det 35 timer i 

en bus. Det kan man vist ikke sige er godt og slet ikke forsvarligt. 

Ledelse og personale:  

Der må ikke være for mange elever/lærere og skole under en leder. Der blev spurgt om antal af 

skolebestyrelser i Varde kommune. Svaret?? Hvad med at hjælpe hinanden i stedet for at 

nedlægger skoler. Her kan både private og offentlige skoler hjælpe hinanden, det kunne give en 

god gevinst. Pengene ud i de lokale områder og så lade dem selv forvalte dem. 

Bliver der færre børn kunne der blive tale om en besparelse i den centrale ledelse – Børn og unge i 

kommunen. Prøve at se på sig selv – og ikke kun spare i skolerne. 

Profilskoler og Friskoler:  

Friskoler er nævnt tidligere i referatet. Profilskoler: Sig profilerer sig med natur og det giver mange 

ideer. 

Transport:  

Transport har været nævnt tidligere. Besparelser: kommunen må kunne gøre det bedre bl.a. også 

at det er et krav, at der opsyn med de ventende elever så længe de er på skolen. 

Lokaler og anlæg:  

Ingen interesse at bygningerne drives af en privat entreprenør. Bygningerne er nok ikke indrettede 

til moderne skolelæring/ undervisning. Fremover vedligeholde bygningerne og ikke lade dem 

forfalde. Så vil fremtiden vise, hvilken vej der skal gås og hvad der evt. skal ombygges m.m. 

Skolens betydning for byen og foreningslivet: 

Den betyder alt – det blev der sagt fra flere af deltagerne. Ingen bosætning hvis ikke der sker 

noget i en by. 

Landdistriktspolitik: Det er tidlige berørt – Varde kommune skal hurtigst muligt i gang med at få 

nedskrevet, hvad man vil med landdistrikterne (LD)?  Her er FUR kommet med et opråb, kan læses 

under RUBAN. Det blev nævnt. At det var fint med byernes udviklingsplaner, med der er gået 

meget byforskønnelse m.m. i dem. Det er ikke nok. Der skal bo nogle mennesker, der skal 

uddannelse til og det må gerne foregå i nærområdet – og ikke efter lange transporter. 

Ref. v. Ingrid                                                                               NB: Forkortelse: LD = landdistrikter. 



Organisation 
Navn E-mail Telefon 

Agerbæk - Starup 
Skolebestyrelse Vibeke Kortegaard vibeke@starupfysioterapi.dk  26198141 

Agerbæk Borgerforening Laila Sørensen 2ldebelvej@gmail.com 24205190 

Agerbæk Borgerforening Lis Larsen larsen@hmnet.dk 20256078 

Agerbæk/Starup Skole 
Skoleleder Kenneth Bjerre kesb@varde.dk 

 Agerbæk/Starup Skolebestyrelse Michael Schilling ms@trade-line.dk 23807616 

Horne Sogneforening Keld Jochumsen jochumsen@bbsyd.dk 25622614 

Nordenskov Borgerforening Doris B. Thomsen brosolad8@gmail.com 42411013 

Nordenskov Borgerforening Rolf Brosolat rolf.brosolat@royalunibrew.com  29230909 

Nordenskov Borgerforening Thomas Jessen thomas.jessen@hotmail.com 20940020 

Nordenskov Borgerforening Heidi Olesen heidikolesen@hotmail.dk 28379285 

Nordenskov Skolebestyrelse Bjarne Tarp bjarne.tarp@bbsyd.dk 40641238 

Nordenskov Skolebestyrelse Troels Riknagel troels.riknagel@gmail.com 51274749 

Nordenskov Skolebestyrelse Jytte Jensen j.haahr.jensen@mail.tele.dk  24663867 

Næsbjerg Borgerforening / 
Udviklingsrådet Helle Vest Finn Ladegaard fla@nnf.dk  

 Næsbjerg Skolebestyrelse Martin Pedersen lykkesbo@adslhome.dk 22310033 

Næsbjerg Skolebestyrelse Stine Harboe Jensen stineharboe@hotmail.com 20327544 

Sig/Thorstrup Henrik Lauridsen tang-lauridsen@hotmail.com 24426439 

Sig/Thorstrup Jette Larsen jebila07@gmail.com 50939990 

Starup - Tofterup Mogens Svarrer svarrer@bbsyd.dk 20237803 

Starup - Tofterup Borgerforening Mikkel Ottosen mot@simens.com 26193693 

Udviklingrådet Helle Øst Ingrid S. Simonsen iss@hjortkaer.dk  

 Udviklingrådet Helle Øst Jørgen Pedersen jspedersenaarre@mail.dk 29676556 

Udviklingsrådet Helle Vest Kim Andersen kim@hojvangbyg.dk 40350675 

Udviklingsrådet Helle Øst Ulla Sundvang ulla.sundvang@gmail.com 22569970 

Udviklingsrådet Helle Øst Lars Bo l.bo@newmail.dk 21257553 

Udviklingsrådet Helle Øst Claus Jeppesen claus@vestland.dk  20295955 

Udviklingsrådet HHST Anton Nielsen antonpedernielsen@hotmail.com 21797978 

Udviklingsrådet HHST Karl Chr. Jensen karl@yderikvej.dk 40458520 

Udviklingsrådet HHST Heino Mølholm molholm@bbsyd.dk  

 Udviklingsrådet HHST Anne-Lis Brodersen raskbrodersen@gmail.com 24483212 

Venstre Øse Finn Christensen fhc@mail.tele.dk 30625558 

Årre Boldklub Casper Larsen cpmurer@hotmail.com 24659603 

Årre Borgerforening P. V. Christensen pvc@cdnet.dk 22965790 

Årre Skole Thomas Andreasen thomas@wiltmann-andreasen.dk  20125586 

Årre Skole Anita Blankholm anitaogmads@mail.dk  61684549 

Årre Skole Skoleleder Trine Møller trmo@varde.dk 20519781 

Årre Skolebestyrelse Lene Vodder voddermadsen@gmail.com 60882068 

Årre Skolebestyrelse Dennis Mølholm molholm@gmail.com 29252231 

Årre Skolebestyrelse Stine Friis stinefriis1205@hotmail.com 29651158 

mailto:vibeke@starupfysioterapi.dk
mailto:2ldebelvej@gmail.com
mailto:larsen@hmnet.dk
mailto:ms@trade-line.dk
mailto:jochumsen@bbsyd.dk
mailto:brosolad8@gmail.com
mailto:rolf.brosolat@royalunibrew.com
mailto:thomas.jessen@hotmail.com
mailto:heidikolesen@hotmail.dk
mailto:bjarne.tarp@bbsyd.dk
mailto:troels.riknagel@gmail.com
mailto:j.haahr.jensen@mail.tele.dk
mailto:fla@nnf.dk
mailto:lykkesbo@adslhome.dk
mailto:stineharboe@hotmail.com
mailto:tang-lauridsen@hotmail.com
mailto:jebila07@gmail.com
mailto:svarrer@bbsyd.dk
mailto:mot@simens.com
mailto:iss@hjortkaer.dk
mailto:jspedersenaarre@mail.dk
mailto:kim@hojvangbyg.dk
mailto:ulla.sundvang@gmail.com
mailto:l.bo@newmail.dk
mailto:claus@vestland.dk
mailto:antonpedernielsen@hotmail.com
mailto:karl@yderikvej.dk
mailto:molholm@bbsyd.dk
mailto:raskbrodersen@gmail.com
mailto:fhc@mail.tele.dk
mailto:cpmurer@hotmail.com
mailto:pvc@cdnet.dk
mailto:thomas@wiltmann-andreasen.dk
mailto:anitaogmads@mail.dk
mailto:trmo@varde.dk
mailto:voddermadsen@gmail.com
mailto:molholm@gmail.com
mailto:stinefriis1205@hotmail.com


 


