Høringssvar vedrørende ny skolestruktur
Et lokalsamfund er defineret ved det liv, der findes, og de faciliteter, der tilbydes.
I Horne er omdrejningspunktet for sognets aktiviteter skolen, og mange unge familier, der
er flyttet til sognet i de senere år, har angivet skolen og gode pasningsmuligheder som
hovedårsagen til, at de netop valgte Horne. De peger på sammenholdet, nærheden,
trygheden og overskueligheden som kvaliteter, der har betydning for dem, og som de
finder i skolen og i sognet.
Derfor er det vigtigt for sognets fremtid, at skolen bevares på sit nuværende niveau.
Det fungerer godt med Horne Skole som en filialskole af Tistrup Skole. Da der i dag er et
velfungerende samarbejde mellem Horne IF, Tistrup Boldklub og Sig-Thorstrup IF, kunne
man rent skolemæssigt bygge videre på det ved at etablere en fællesledelse for Tistrup,
Horne og Thorstrup Skoler og samtidig bevare alle tre skoler.
Hvis Horne Skole nedlægges eller bliver decimeret,





bliver det svært at drive et alsidigt foreningsliv med tilbud om en sund og varieret
fritid til alle aldre,
vil hallen lukke,
vil Brugsen få svært ved at overleve, og uden hal og butik forsvinder 25-30 fritidsjob
for unge mennesker,
bliver det svært at tiltrække tilflyttere og dermed opretholde den i dag gode
omsætning af huse samt skabe attraktive rammer for borgere i alle aldre.

Horne Skole blev i 2015 kåret på flere parametre som landets bedste skole med hensyn
til trivsel, og fundamentet for det gode læringsmiljø er dermed i orden. Elever, lærere og
forældre kender hinanden fra skole og fritidsliv og kan derfor hurtigt sætte ind, hvis der
er behov for lidt ekstra opmærksomhed.
De yngste elever har i dag en rimelig transporttid, mens de ældste kan cykle til Tistrup.
Lang transporttid og risiko for lang ventetid på skolen både før og efter undervisningen
kan ikke være til gavn for nogen - især ikke set i lyset af den aktuelle debat om for lange
skoledage.
Nedlæggelse af Horne Skole vil ikke blot fjerne en skole med masser af kvalitet, men
også trække tæppet væk under et velfungerende lokalsamfund
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