Herning Kommune
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På vegne af Fonden Sparta skal jeg ved nærværende brev ansøge
om udvidelsen af antallet af skolepladser fra 18 til 25.
Fonden Sparta har i øjeblikket godkendelse til 18 skolepladser og
afventer i øjeblikket på at få endelig godkendelse af skolebygninger
på Sebbesandevej 5 i Herning. Status på denne ansøgning er at der
er indsendt relevante dokumenter til byggesagsafdelingen med
henblik på at få bygningen godkendt til skolebrug.
Fonden Sparta har medio 2012 fået udvidet antallet af
opholdspladser fra 18 til 25 og disse opholdspladser er alle i brug.
Målgruppen for Fonden Spartas opholdsdel er som bekendt unge i
den skolepligtige alder. Derfor er den nuværende struktur med 25
opholdspladser og kun 18 skolepladser ikke hensigtsmæssigt.
Forholdet bevirker, at Fonden på sigt risikerer ikke at have plads til
nogle at beboerne i egen skole med den konsekvens, at de skal gå
på andre skoler.
Der er internt analyseret på denne problemstilling og af hensyn til
de helt særlige behov som vores beboere har og deres
ressourcebegrænsninger. Vores konklusion er, at det absolut er i
alles interesse at skolen afvikles fra et og samme sted og at antallet
af opholdspladser og skolepladser stemmer overens.
Baggrunden herfor er, at der kan opnås en ensartethed i
undervisningen og at der kan ske en erfaringsudveksling mellem
skole og opholdssted til gavn for beboerne, således at der arbejdes
mere helhedsorienteret med vores beboere. Videre vil der være
den fordel at der kan ske en bedre ressourcemæssig udnyttelse.
Dette skyldels bl.a. at kapacitetsomkostninger fordeles på
yderligere 7 elever og idet der er plads og rammer til de ekstra

pladser på den kommende skole betyder en ændring ikke en
forøgelse af skoleprisen i forhold til det budgetterede . Vi ser derfor
en udvidelse ud fra såvel pædagogiske, indlæringsmæssige og
økonomiske synspunkter som en stor fordel for Fonden Sparta og
dens brugere og de anbringende kommuner.
For så vidt angår indlæring og pædagogiske metoder sker der ikke
en ændring heri og disse fortsætter som hidtil.
Jeg skal anmode om, at Kommunen behandler ovennævnte og
Fonden Sparta står naturligvis til rådighed, såfremt der skulle være
behov for en nærmere drøftelse/præcisering af ovennævnte. Vi er
naturligvis bekendt med at der ikke kan gives endelig tilladelse til
forøgelsen af antallet af skoleelever før der sker endelig
bygningsgodkendelse af ejendommen Sebbesandevej 5, 7400
Herning. Der anmodes således om at der gives en godkendelse til
udvidelsen, med det forbehold at Foden Spartas skole skal have de
pladsmæssige betingelser opfyldt inden udvidelsen kan træde i
kraft.
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