TISTRUP ERHVERVS- OG BORGERFORENING
Formand: Holger Bjørnskov, Krarupvej 20, 6862 Tistrup, Telf. 75 29 95 14

Krarup den 04-04-17

Varde kommune
Rådhuset
Bytoften 2
6800 Varde
Fremsendes kun som mail til: vardekommune@varde.dk, samt relevante personer i
kommunen.
Vedr.: Fremtidig struktur i skoler og dagtilbud. Høringsbemærkninger.
Tistrup Erhvervs- og Borgerforening har drøftet det endelige fremlagte forslag vedr. den
fremtidige struktur i skoler og dagtilbud. Dette har givet anledning til følgende
bemærkninger der fremsendes som høringssvar fra Tistrupområdet:
1. Flytning af specialklasserne fra de skoler, hvor de pt er etableret, er imod alle de
erfaringer, undersøgelser og tilkendegivelser der foreligger i Danmark. Det vil
være et kæmpe fejltrin, hvis det gennemføres. Jeg ved, at der er mange, der har
anført dette og jeg håber ikke Varde kommune skal være den kommune, der
beviser at Handicaprådet havde ret.
2. Vi mener det bør nøje overvejes om kriterierne for lukning af skoler og
institutioner er for stram. Er perioden man ser over for kort? Eller skal der ses
over en længere periode.I overvejelsen bør indgå værdien og konsekvensen for
det enkelte område, hvor skole eller institution lukker.
3. Vi har i vores tidligere høringssvar henvist til at se på geografien, herunder hvilke
skoler der kan indgå i en fornuftig klynge. Geografien har meget at gøre med
transporttid og omkostninger til transport. Under geografien skal der selvfølgelig
også ses på befolkningstætheden.
4. Vi har ligeledes i vores tidligere høringssvar sagt, at det er grotesk at igangsætte
en strukturændring der vil medføre store nye byggerier og investeringer. Det
fremlagte forslag vil medføre så store anlægsudgifter at kommunens økonomi
kommer under pres og vil medføre, at der skal udarbejdes et sparekatalog (igen).
Dette er et dårligt signal at sende til tilflyttere.
Der henvises i øvrigt til vores tidligere indsendte høringssvars generelle betragtninger:

Vi kunne foreslå at Varde kommune bibeholder alle skoler som nu, og får formidlet
budskabet:
Varde kommune ”Vi i Naturen” passer på vore små bysamfund og I kan trygt bosætte jer,
der er plads til jeres børn, fremtidens råstof.
Evt. skole ændringer kan kun ske hvis skolerne selv vil, eller hvis forældrene forlanger
det.

Venlig hilsen
Tistrup Erhvervs- og Borgerforening
Holger Bjørnskov

