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Høringssvar vedr. fremtidens struktur for skoler og dagtilbud.
På vegne af bestyrelsen i Årre Borgerforening fremsender vi hermed vores høringssvar og
synspunkter til ovennævnte emne. Svarene og synspunkterne er baseret på både lokale og
generelle forhold som vi betragter er vigtige at forholde sig til, inden man træffer de endelige
beslutninger vedrørende ovennævnte emne i byrådet.
Indledningsvis vil vi gerne understrege at udspillet omkring at finde en besparelse på 20 millioner i
de kommende år, som så efterfølgende skal anvendes og tilbageføres med 10 millioner til et
kvalitetsløft samt 10 millioner til bygningsvedligeholdelse af skolerne, anser vi som en uheldig
udvikling for Varde Kommune.
Vi vil derfor fremkomme med følgende forslag, og begrundede synspunkter med dette
høringssvar.


Det er vigtigt at vi fastholder vore skoler og institutioner i lokalsamfundene og i Varde by,
og at man i fremtiden styrker de enkelte områder med den fornødne økonomi til nye og
smarte inspirations og læringsrige undervisningsmaterialer til børn i alle aldre.



Vores forslag er, at man afsætter de fornødne midler til en løbende renovering af vore
skoler og institutioner, samt midler til efteruddannelse af personalet, således at man kan
fastholde de nuværende og dygtige lærere og pædagoger samt øvrige tilknyttede
medarbejdere, og yderlige tiltrække nye medarbejdere indenfor de enkelte fagområder i
fremtiden.



Samfundsværdien af at have en velfungerende folkeskole i landsbyerne i Varde Kommune
er meget andet end alene at se på de nuværende statistikker med faldende børnetal i de
kommende år. Vores forslag er at Varde Kommune klart melder ud at man ønsker at bevare
de folkeskoler man har i dag, hvor forældre og elever kan være sikret skoleundervisning af
deres børn fra 0 - 6 klasse.



Det vil efter vores opfattelse være med til at give de nuværende og kommende forældre
trygheden og lysten til at få flere børn, og dermed vil børnetallet vokse i kommunen og
tiltrække endnu flere nye borgere til kommunen i de kommende år.
Side 1.



Ser vi på udviklingen i Årre igennem de senere år, har samarbejdet med vores naboby
Fåborg omkring skolen været en stor gevinst for begge byer, især når vi ser på elevernes
trivsel i skolen og hører forældrenes meninger omkring kvaliteten af undervisning og den
indlæring der finder sted på Årre Skole, ja - så kan ingen vist være i tvivl om at folkeskolen
er en vigtig livsnerve i ethvert lokalsamfund.



Ligeledes er det vigtigt af hensyn til børnene, at de ikke skal transporteres over længere
afstande for at komme til og fra skole, og herved begrænse deres energi og koncentration
inden de møder op til selve undervisningen på skolen.



Af hensyn til børnenes tarv og udvikling er det vigtigt at man via sin skolegang får skabt det
fornødne netværk og kammeratskab blandt de børn og voksne man er en del af i sin
hverdag i sit lokalområde, som har en stor betydning for børnenes trivsel også efter en
endt skoledag, og som vil betyde at de fortsat kan få tid og overskud til at dyrke idræt og
øvrige aktiviteter i de lokale foreninger, og samtidigt at have overskud til at deltage i øvrige
fritidsinteresser i sit lokalområde.



Det er vores opfattelse at de skoler der i dag er i Varde Kommune leverer varen, og på intet
tidspunkt oplever vi, når vi taler med forældre til børnene i Årre, at der savnes kvalitet og
faglighed i undervisningen.
Til gengæld hører vi oftest at forældrene udtrykker at nærheden og kendskabet og det
fælles engagement man har til skolens ledelse og øvrige personale, har en stor betydning
for børnenes indlæring og trivsel. Det gør sig i øvrigt også gældende når vi taler med
forældre til børn i de øvrige institutioner i byen.
Det er vigtigt at man som forældre, lokalt har et godt samspil og medindflydelse og føler
ansvar i et fællesskab mellem skolen og de øvrige institutioners ledere og medarbejdere,
ikke mindst af hensyn til børnenes trivsel og tryghed i hverdagen.



Ser vi lokalt på udviklingen i Årre, har vi gennem vores deltagelse i udviklingsprogrammet
"De blomstrende landsbyer" i Danmark, med en god opbakning fra kommunen og
lokalsamfundets håndværkere og leverandører samt øvrige lokale borgere og offentlige
samarbejdspartnere oplevet en markant vækst i tilflytningen til byen i de seneste år, og
med opførelsen af den nye børnehave vil det sammen med de nye udstykninger af
byggegrunde tæt på skolen yderligere stimulere lysten til at bosætte sig i byen samt i
nærområdet.



Med salget af det tidligere Rådhus i Årre, ser vi store perspektiver i at byen yderligere vil
genere flere private arbejdspladser, samt åbne op for flere spændende muligheder i
udnyttelse af disse bygninger i fremtiden og her vil kommunen samt skolen og andre
institutioner sammen med borgerne i byen blive inddraget som naturlige samarbejdspartnere i anvendelse af disse bygninger sammen med os, og den nye ejer.



Samarbejdet mellem borgerne og de forskellige foreninger og skolen samt med de øvrige
institutioner i byen er i højsædet, et samarbejdet som er udviklet igennem årene og som har
været med til skabe den udvikling vi lokalt oplever, og i fremtiden er det vores målsætning
at vi sammen skal lave nye og spændende og udviklende projekter som vil være til gavn for
vore borgere i alle aldre.
Side 2.



Årre Skole er en skole i bevægelse, en skole som satser målrettet på at indfri Varde
Kommunes vision om - vi i naturen, en vision som udmønter sig i, at meget af
undervisningen foregår ude i naturen, og ved at bevare vore skoler i lokalsamfundene er
der de bedste betingelser tilstede for at børnene får en god og sund opvækst i et trygt miljø.



Vores forslag skal være at Varde Kommune inden kommunalvalget i 2018 klart melder ud,
at man vil bevare og udvikle de nuværende skoler, samt sikre at vi har de fornødne tilbud
indenfor børnepasningen fordelt over hele kommunen.
Vælger man at følge dette forslag vil det efter vores opfattelse markant øge tilflytningen og
hermed styrke beskatningsgrundlaget væsentligt, som kan øremærkes og målrettes til at
bevare og renovere og udbygge vore skoler og institutioner i lokalsamfundene samt i Varde
by.
Vi håber at I vil tage vores høringssvar og synspunkter med i jeres overvejelser forud for
jeres beslutninger i udvalgene og i Byrådet, således at vi kan gå fremtiden i møde med en
fornyet håb om en positiv udvikling på ovennævnte område til gavn for børnene og de
unge i hele Varde Kommune.
Med venlig hilsen
Pbv.
Poul Verner Christensen
Formand, Årre Borgerforening.
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