
Til forvaltningen

Att. Britta Boel

Til offentliggørelse og udsendelse sammen med byrådsflertallets høringsforslag ønsker den Konservative 
byrådsgruppe at fremsætte følgende mindretalsudtalelse:

”Den Konservative byrådsgruppe finder ikke, at opgaven som byrådet er pålagt med at finde en ny struktur 
på skole og dagtilbudsområdet, er blevet løst tilstrækkeligt og således som byrådet har haft aftalt, at det 
skulle gøres. Flertalsforslaget vil ikke skabe den for væksten og bosætningen nødvendige ro og sikkerhed på 
strukturområdet i årene frem og der opnås ikke via strukturrationaliseringer det af byrådet forhåndsaftalte 
rationale på ca. 20 mio. om året, der skal bruges på bygningsvedligehold og fremme af yderligere kvalitet 
på skole- og dagtilbudsområdet.

I forhold til flertalsgruppens forslag vil den Konservative byrådsgruppe derfor gerne foreslå følgende 
ændringer i flertalsgruppens udsendte høringsforslag:

1. At der sker lukning af tre (og ikke 1) grundskoler (Billum, Horne og Starup)
2. At der sker lukning af de to overbygningsdele i hhv. Ansager og Tistrup
3. At Taleklassen og Taleboblen også flyttes fra Næsbjerg Skole til specialskolen Sct. Jacobi.
4. At ”Tumlehuset” i Varde by nedlægges
5. At grundskoler fra skoleåret 2018/19 omfatter minimum 100 elever
6. At overbygningsskolerne skal have en størrelse, som muliggør, at der fra skoleåret 2018/19 er minimum 

2 spor på hver overbygningsskole.
7. At børnehaver ikke indgår i børnebyer og at børnehaver og skoler holdes adskilt bygnings-, ledelses- og 

bestyrelsesmæssigt.
8. At børnehaver bevares hvis der er minimum 25 børn og at der er en minimumstildeling svarende til 35 

(evt. 30) børn for børnehaver med mindre end 35 børn.
9. At provenuet, som opnås gennem strukturændringer, tildeler 10 mio. kr. til bygningsrenoveringer og 10 

mio. kr. til yderligere kvalificering af arbejdet i både dagtilbuds- som skoleområdet herunder øget 
adgang af til 2-lærerordning i 3-6 klasserne, minimumstildeling i de helt små børnehaver, øget tildeling 
af ledelsestid til børnehaver og skoler samt udvikling af linje- og fagtilbuddene i overbygningerne.”

Ovenstående ændringer fremgår af Den Konservative byrådsgruppes strukturforslag ”Bæredygtighed og 
kvalitet på skoler og i dagtilbud” og det strukturforslag ønskes derfor ligeledes offentliggjort sammen med 
mindretalsudtalelsen – gerne i form af et link..

Erhardt Jull og Niels Christiansen
7. februar 2017


