Sag 15-7239 (Varde by)
dok. nr. 97879-17
13. juni 2017
NOTAT
Opsamling af anbefalinger/principper
vedr. fastlæggelse af ny skoledistriktgrænse i Varde by
på møde mandag d. 12. juni 2017 kl. 1730 – 1845

Mødedeltagere: Skolebestyrelsesformand Lars Jull Lykkesgårdskolen, Skolebestyrelsesformand Karen Munk
Rasmussen og skoleleder Karin Gry Anker Brorsonskolen, Skolebestyrelsesnæstformand Martin Hebsgaard
og skoleleder Inger Marie Kristensen Sct. Jacobi skole, Joan Brandsborg fælles TR BUPL, Kim Jørgensen
fælles TR Varde lærerkreds, Flemming Lyhne konsulent Varde Lærerkreds, Britta Boel Direktør Børn, Læring
og Job, konsulent Ole Holdgaard Børn og Læring.

Overordnet:
Skoledistriktsgrænsen mellem Lykkegårdsskolen og Lerpøtskolen foreslås fastlagt som angivet på
vedhæftede kortudsnit. (Dok. nr. 98058/17). Den endelige fastlæggelse afventer politisk
behandling/beslutning.
Den endelige fastlæggelse af skoledistriktsgrænsen skal ske så hurtig som muligt og efterfølgende
kommunikeres ud, så forældre ved hvilken distriktsskole de tilhører fra 2021.
Der bør være fokus på det socioøkonomiske grundlag på Lerpøtskolen og Lykkesgårdskolen.
Børn der bor på samme vej (ulige og lige husnumre) går på samme skole.
Ved endelig fastlæggelse af skoledistriktsgrænsen skal det undersøges ved relevante myndigheder, om der
er skoleveje til de to skoler der kategoriseres som ”trafikfarlig skolevej”. I givet fald skal der iværksættes
foranstaltninger til afhjælpning eller håndtering heraf.
Den nuværende fastlagte øvre grænse for elevoptag i de enkelte klasser (23 elever) bør hæves. Elevtallet
på de to fremtidige skoler angiver at der vil være 4 – 5 spor pr. årgang. Det vurderes ikke nødvendigt at
reservere 20 – 25 pladser pr årgang til tilflyttere. En forøgelse af det tilladte klasseoptag vil bidrage til at
ønsker om optagelse på en anden skole end distriktsskolen kan imødekommes.
Elever
De muligheder og regler for allerede nu at kunne vælge anden skole end distriktsskolen der er angivet i
”skole og dagtilbud for alle” skal kommunikeres ud til berørte skoler og forældre.
I principper for klassedannelse ved skolestart på de tre skoler skal allerede nu indtænkes den fremtidige
overflytning til henholdsvis Lykkesgårdskolen eller Lerpøtskolen.
De tre nuværende byskoler drøfter principper for klassesammensætning i børnehaveklassen med henblik
på fælles retningslinjer
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De tre skoler intensiverer samarbejdet mellem de forskellige klassetrin gennem forskellige
fællesarrangementer med henblik på at øge elevernes kendskab til hinanden.
Ved overflytning til den nye skole (Lykkesgårdskolen eller Lerpøtskolen) opbrydes eksisterende klasser på
alle tre skoler og der formeres nye klasser. Dette gælder som princip på alle klassetrin. Der bør dog være
tilstrækkelig fleksibilitet til at der kan indgå konkret vurderinger på de enkelte årgange.
Medarbejdere
Skoleledersituationen i Varde By afklares snarest – og der udsendes udmelding herom.
Lerpøtskolen, Lykkesgårdskolen og den fremtidige specialskole på Sct. Jacobi skal betragtes som tre nye
enheder, hvor der skal oparbejdes en ny fælles kultur og en ny fælles forståelse blandt både medarbejdere
og skolernes øvrige interessenter.
Der skal igangsættes en proces der bidrager til at alle medarbejdere føler sig inddraget i processen omkring
udvikling af en ny fælles kultur på de tre skoler. Der skal fokus på tid, midler og støtte til denne proces.
Medarbejdere på byskolerne i Varde inddrages i planlægning og afvikling af processen.
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