Til Varde Kommune

Tistrup, den 5. januar 2017

HØRINGSSVAR

Vi kan notere os følgende fakta omkring Tistrup by og lokalområdet:
Vi har en ny børnehave, et nyt plejehjem, en nyrenoveret og udbygget Dagli’Brugs, en ny radio-TV Butik, en
generationsskiftet tøjbutik, et velfungerende motionscenter (med knap 500 medlemmer), en
velfungerende hal med forsamlingshus i Hodde, en unik kunstbygning i udvikling: Janusbygningen, Hodde
Kro, der vækster med overnatningsmuligheder og planer om yderligere tiltag, et rigt og stærkt foreningsliv,
et meget stort antal industriarbejdspladser samt sidst men ikke mindst en meget central beliggenhed midt i
Varde Kommune med en god infrastruktur i form af jernbane, hovedvej og øst-vestgående færdselsårer
(hvilket udbygges med en bro i 2017/2018). Det er jo ex. værd at notere sig, at tog fra Gårde og Sig kører i
regelmæssig drift til og fra Tistrup.
Der er lavet og igangsat ambitiøse udviklingsplaner for såvel området som for hallen / Janusbygningen.
Med andre ord taler vi om et udviklingsområde i Varde Kommune – og ikke et område, som er under
afvikling. Lokalt er der gjort og gøres fortsat mange initiativer for at opretholde dette – og afvikling er ikke
et tema vi beskæftiger os med.
Vi vil i vort høringssvar foreslå følgende med hensyn til den fremtidige børnepasnings- og skolestruktur i
Varde Kommune:
1. Der etableres 6 uformelle skoledistrikter med udgangspunkt i skolerne /byerne Nr. Nebel, Oksbøl,
Varde, Agerbæk, Tistrup og Ølgod. Her er der taget højde for såvel demografien / befolkningstallet
som geografien i kommunen. Vi har i debatterne hørt alle borgere i hele kommunen tale om
nærhed og frygt for lange transporttider ved for få overbygningsskoler.
2. Vi tror på, at skoledistrikterne skal være mindre formelle fremadretet, hvilket begrundes i det frie
skole valg samt at det giver væsentlige flere handlemuligheder
3. Der skal etableres fælles ledelse / skolesamarbejde med ”hovedskolerne” i disse 6 byer som
udspring
4. Denne model kan fint tilpasses og indarbejdes tilsvarende i børnehave / dagpleje / vuggestue
området

5. Der er meget rationale og synergi at hente ved denne løsning, hvor besparelserne fås ad denne vej,
frem for ved at afvikle og lukke
6. Der kan opnås besparelser på lønkroner ved samdrift og synergi, og tilsættes flere ressourcer til
gavn for den enkelte elev / det enkelte barn udfra denne model
7. Der skal sættes ”normkrav” for faglighed og saglighed i skolen – primært udfra børnenes synspunkt,
men også udfra at der skal være faglige udfordringer for lærere (flere spor m.v.)
8. Fagfolk, eksperter og forældre til børn i specialafdelinger, har også anført, at der skal være
”rollemodeller” på ex. Tistrup Skole for ”Labyrintens” elever, idet disse elever skal have
overbygningselever at spejle sig i
9. Besparelserne skal ikke kun tænkes i lønkroner, men også i anlægsinvesteringer under
hensyntagen til, at man har besluttet at udvikle landområderne ved at iværksætte
udviklingsplanerne (hvilket vi bakker 100% op om)
10. Den lokale forankring er en væsentlig brik i at holde ”hele” Varde Kommunen i gang og attraktiv
som bosætningskommune – børnefamilier vælger ofte bolig efter udbuddet i lokalområdet. Skal vi
forsøge at kæmpe mod yderligere affolkning af yderområderne, skal dette hensyn tages
Vi håber at dette vil blive modtaget med samme konstruktive tilgang, som det er udformet.
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