Kære politikere så er den gal igen.

Endnu engang gør i hvad der står i jeres magt for at kvæle jeres landsbysamfund. Ikke nok med i omgår
sandheden lemfældigt ang. Trafikregulering af Vesterhavsvej (påstået umulighed for bump på grund af
amtsudrykkervej). Til trods for der er lavet fartregulerende foranstaltninger i Janderup.
Nej så vælger I at lukke en lille godt funderet skole i et godt fungerende samfund. Ja man korses over
sådan en beslutning. Dernæst vælger I at smide vore poder til Janderup??... Man tænker for sig selv om det
er en levetidsforlængelse af denne skole. I pålægger vore poder to skoleskift, hvoraf den ene er totalt
unødvendig. At flytte vore poder i modsat retning af den ”slagne” ordinære vej, må anses for nærved
uigennemtænkt. Vi står som forældre med et frit skolevalg. Ja det er korrekt. Hvis det passer ind i jeres
rammer. Hvis man vil trynes så flyt endelig til Varde kommune. Trods den lille afstand til byen Varde, så er
der åbenbart uhyggeligt langt herud i den vestlige del af kommunen.

Man ofrer på skærme i Billum og har givet tilsagn om kunst ved en rundkørsel. Hvor går det galt i Jeres
dispositioner i forhold til børns trivsel og barnets tarv? Hvori lægger besparelsen i at flytte elever to gange?
Hvad med skoledistriktet? Vi er en filialskole af Blåvandshuk skole. Hvorfor så ikke tage det fulde skridt og
lade vore poder starte direkte der, således at de kan opbygge en relation til andre elever som de kender i
forvejen og dermed gør flytningen noget mindre omsiggribende og frustrerende for dem? Det der betyder
noget i dagens Danmark må vel være en god uddannelse og struktur i forbindelse med samme. Denne del
har I tydeligvis ikke overvejet overhovedet.

Hvorfor river I tæppet væk under et lille godt fungerende samfund, når omkostningerne for alle parter er
så omsiggribende, som I gør det til? Er det så vigtigt at få kunst rundt i kommunen, at få ”reklameskærme”
sat op, at få pyntet en rundkørsel? Ja endsige få renoveret et gammelt rådhus, som for øvrigt ikke bliver
brugt som rådhus. For så havde I vel ikke bygget et nyt.
I centraliserer efter bedste MCKinsey model. Kig ud af og se alle de store firmaer. Efter MCKinsey har
været forbi og omstruktureret har alle ændret deres omlægning til en decentralisering i stedet for.
Centralisering og stor drift er ikke løsningen. Jo, hvis man ønsker et middelmådigt og slapt produkt. I en
centralisering bliver mange svage tabt og kun den øverste del af strukturen profiterer af denne omlægning.
Og igen kan man kigge indad og se at den centralisering af kommunerne ikke har virket til borgernes fordel.
Spring nu ud af busken og gør det modsatte af alle andre. Drag omsorg for os borgere. Drag omsorg og
omtanke for elevernes enkelte behov og voks som helhed.
Langtidsplanlægning er ingens force, men man må kunne se direkte ned i krystalkuglen og se denne
nærved katastrofe, som I kaster os ud i. Men hvad kan I tilbyde os som forældre? En gratis skolebus, sikre
oplyste cykelstier, en skolefritidsordning for elever efter 3. klasse? Ja jeg spørger bare. Jeg vil med glæde se
frem til et fyldestgørende svar på dette. Og med rette ængstelse se frem til det samme.

Løsningsmuligheder for det omtalte kunne for eksempel være at i flytter vore Børn direkte til Blåvandshuk
skole og opretter nye klasser hvor der er fyldt allerede. Eksempelvis for den kommende tredje klasse. Lad
nu vore poder flytte direkte til den skole de skal gå på indtil de skal videreuddanne sig. Det vil uværligt klart
give den bedste kvalitet og synergi i forhold til senere uddannelse.

Hvordan forventer i som kommune at undervisningen skal foregå på en skole hvor både den kommunale
folkeskole og en friskole skal foranstalte undervisning for begge institutioner. Samlæsning bliver vel et must
i den henseende. Hvorfor skal vi igen give kald på kvalitet og sigte efter kvantitet eller mangel på samme. Vi
sidder mange og undrer sig over de beslutninger som er taget i denne skruktur omlægning.

