Referat fra Stormødet
d. 17. april 2013 i Multihuset


Mogens Svarrer holdt en kort introduktion til mødet:
 Starup-Tofterup skal være et attraktivt sted at flytte til
 Vi skal finde nogle andre mål, der berettiger at vi har en skole og børnehave (og dagpleje) –
fx ved hjælp fra ministeren, politikere eller andre beslutningstagere



Oplæg fra Sarah Nielsen (Skolebestyrelsen):
 Sarah viste et kort over fødselstallene i Varde Kommune. I Starup var dette tal faldet med 44
%.
 Vi skal se på muligheder og være visionære og ikke fokusere på begrænsninger.
 Vi skal være en landsby i udvikling og ikke acceptere at blive glemt i mængden.
 Et konkurrenceparameter kunne være engagerede lærere og pædagoger og måske overveje
at deltage og avle pilotprojekter. Dermed har vi noget vi ER med i og noget vi byder ind
på/med.



Marianne (Skolen) – oplæg ved Sarah, da Marianne var lockout’et:
 Situationen nu er at Starup og Agerbæk er én fælles skole
 Ressourcer udnyttes ved at man er lærer begge steder – og der skabes øget tillid mellem de
to skoler, der hører sammen ved at en eller flere lærere er begge steder.
 Dog giver det nogle tekniske udfordringer, fx ved skemalægning og det kan være svært at
føle den samme tilknytning til begge skoler.



Marie Schultz (indskolingen):
 For forældre i Starup er den lille skole et VALG. Skole og fritid smelter sammen.
 Udfordringen for vores skole er de lave børnetal og nye regler med hvornår klasserne skal
samlæses => løsningen i Starup blev fælles indskoling for 0., 1. og 2. klasserne og rullende
skolestart. Det har dog givet mange udfordringer både fagligt og socialt men indtil videre er
både lærere og forældre meget tilfredse.
 Det har vist sig at de store elever hjælper de små ny, der ruller ind. De små nye får en ”ven”,
der hjælper dem. Hierarki er der intet af. Alle er ens i de blandede fag. Når så eleverne
deles i de ”rigtige” årgange konkurrences der dog årgangen imellem.
 Der er overvejelser om aldersblandingen skal fortsætte længere op af klassetrinene og ikke
stoppe når de kommer i 3. klasse som nu.
 Marie afsluttede sit oplæg med at lægge vægt på at det er vigtigt at min finder sin egen
model, der fungerer for den enkelte skole.



Birthe Møldrup (Børnehaven):
 Fra kommunen har børnehaven en smertegrænse, der hedder 35 børn pr. år. Når
børnehaven under 35 to år i streg kommer de under administration fra kommunen.

 Målet er ikke bare overlevelse men også tilførsel. Som det er nu samarbejdes der med Årre
og Agerbæk, herunder personaleudveksling og støtte under fx orlov. Dog duer vikarer ikke i
det daglige arbejde.
 Stort er ikke altid godt!
 Forældreopbakningen i Starup er meget høj, en stor fordel for børnehaven.
 En mulighed for overlevelse er yderligere interaktion med skole, SFO’en og daplejerne.


Keld Jacobsen (Varde Byråd):
 Samtlige politikere i byrådet lægger vægt på udvikling i HELE kommunen.
 Udfordringen i Starup er sårbarheden for skole, børnehave og dagpleje, han ser dog flere
løsningsmuligheder, fx Profil-børnehave, øko-børnehave, udvidede åbningstider, et øget
samarbejde med Agerbæk, øget samarbejde med dagplejerne. Øvrige muligheder er
udviklingspuljerne og nye ting som fx online lektiehjælp. Keld nævnte også muligheden for
at undervise via webcam.
 Debatten om Skolestrukturen 2014 skader de små byer fordi selve debatten virker som/ser
ud som det ER beslutninger.



Spørgsmål/diskussion:
 Der blev snakket om bosætning generelt
 Børnehave og dagpleje slås sammen.
 SFO’ens eksistens under heldagsskole?
Ny udviklingsgruppe.
Den nye gruppe, kaldet skolegruppen, skal arbejde for at fastholde, at vi har en skole og
Børnehave, også langt ud i fremtiden. Gruppen består af 7 personer navnene og mailadr.
Følger senere.

