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Høringssvar
Der er efter min bedste vurdering ingen af de tre oplæg, Varde Kommune har sendt i høring omkring
dagtilbuds- og skoleområdet, der er værd at foretrække. Undertegnede anmoder således byrådet på det
kraftigste om at bevare den nuværende dagtilbuds- og skolestruktur i den gamle Blåbjerg Kommune.
Lukker eller reducerer Varde Byråd Blaabjergskolens afdeling i Lunde/Kvong, og nedlægger byrådet Lunde
Børnehave, Lundparken, gør byrådet slet og ret Lunde og Kvong sogne mindre attraktive at bo og bosætte
sig i. Huspriserne vil falde, og landsbyerne Lunde og Kvong risikerer med tiden i værste fald at uddø. Det
kan vel ikke være Varde Byråds hensigt på den måde at affolke landsbyerne i Varde Kommune med det
formål udelukkende at centralisere kommunens borgere omkring Varde by? Det skal også være muligt og
attraktivt for børnefamilier og kommende børnefamilier at bo og bosætte sig i de mindre byer i Varde
Kommune. Varde Kommune skal således være en kommune for hele Varde Kommune.
En ny skole- og institutionsstruktur, hvor Blaabjergskolens afdeling i Lunde/Kvong reduceres eller lukker, og
hvor Børnehaven Lundparken nedlægges, vil gøre hverdagen for de mange børnefamilier i Lunde og Kvong
sogne usikker. Undertegnede er med de 3 oplæg, der er blevet sendt i høring, dermed særdeles bekymret
for, at kommunens politikere er ved at glemme, hvad lokalsamfundene indeholder og kan bidrage med.
Udkantsdanmark omtales i debatten nogle gange som ”den rådne banan”, men den er i virkeligheden en
klase af vindruer, fyldt med små delikate og unikke frugter.
Ønsker Varde Byråd virkelig, at centraliseringen skal ødelægge det?
Undertegnede er klar over, at Danmark er ét af de lande i Europa, der forholdsmæssigt oplever den største
bevægelse fra land til by. Byer over 20.000 indbyggere er således vokset med 7,6%. København er vokset
med 11,7% svarende til 60.000 flere indbyggere. Det svarer til hele Holstebros befolkning. Århus er vokset
med 8,5% svarende til 25.000 flere indbyggere, som igen svarer til hele Struers befolkning. Landdistrikterne
er omvendt faldet med 5,2%.
Disse dramatiske forskydninger blev i høj grad forstærket af den kommunalreform, daværende
indenrigsminister og nuværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, stod i spidsen for. Man gik således
kun efter centralisering og ”glemte” konsekvenserne ved at fjerne arbejdspladser fra Udkantsdanmark.
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I ”gamle dage” kunne man leve et godt liv overalt i Danmark. Det kan snart ikke lade sig gøre længere med
alle de funktioner og ydelser, der er fjernet fra og ikke mere etableres på landet og i de mindre byer.
At fjerne eller reducere skole og dagtilbud i landsbyerne er blot med til yderligere at forstærke
udfordringen med at tiltrække folk til landområderne.
Kun politisk mod kan redde yderområderne i Danmark! Ellers kan vi i værste fald begynde at tale om, at
”Udkantsdanmark” bliver til ”Afviklingsdanmark”. Det mod må nødvendigvis også komme nedefra – dvs.:
fra kommunerne selv. For folk flytter ikke fra en smuk naturegn i Varde Kommune til Varde By. De flytter til
København, Århus, Aalborg, Odense og Esbjerg – dvs.: til de større byer i Danmark. Det viser statistikkerne
os. Sker denne affolkning i Varde Kommune, kan kommunen ligeså godt begynde at lukke sig selv ned.
Ønsker Varde Byråd samtidig at leve op til Varde Kommunes slogan, ”Vi i naturen”, må skolerne og
institutionerne i kommunens landområder bevares i deres nuværende form.

Konsekvenser ved reduktion eller lukning
Ad Oplæg 1:
Undertegnede betragter den foreslåede reduktion af Blaabjergskolens afdeling i Lunde/Kvong og Outrup
Skole som blot et skridt i retning af fuldstændig lukning. Børnebyer i Lunde og Outrup sogne er således ikke
at foretrække.
En omlægning til model 1 vil alt i alt komme til at koste kommunen et svimlende beløb på 235.478.858 kr.
Det vil med den model efter mine beregninger komme til at tage Varde Kommune knap 12 år igen at få
sorte tal på skole- og dagtilbudsområdet.
Ad Oplæg 2 og 3:
Undertegnede betragter den foreslåede lukning af Blaabjergskolens afdeling i Lunde/Kvong og lukning af
Børnehaven Lundparken i Lunde som skandaløs. En trivselsundersøgelse offentliggjort på Ministeriet for
Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside viser således bedst trivsel og tilfredshed blandt eleverne på
Varde Kommunes små skoler, herunder Blaabjergskolens afdeling i Lunde/Kvong, som har fået
topkarakterer. Se https://www.uddannelsesstatistik.dk/grundskolen/overblik?smarturl404=true.
En dårligere beliggenhed for kommunens folkeskoler vil dertil betyde længere transporttid for eleverne og
større klasser. Begge dele vil have stor indvirkning på elevernes psykiske velbefindende i en negativ retning.
Ydermere vil en dårlig beliggenhed for kommunens folkeskoler bidrage yderligere til elevers og forældres
aktive valg af privat- og friskoler - for de mennesker, der har økonomi til dette.
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Det vil betyde en større forskel på børns muligheder i kommunen, hvilket går direkte imod Varde
Kommunes værdi om chancelighed. Dertil kommer øgede kørselsudgifter.
Eleverne på folkeskolerne i Varde Kommune har pga. den nye skolereform i forvejen særdeles lange
skoledage. Ønsker man i Byrådet yderligere at forlænge elevernes skoledage i landområderne ved her at
lukke de mindre folkeskoler og flytte eleverne til større folkeskoler, så de mange elever fra landområderne
får længere transporttid til og fra skole?
Dertil kommer transport af de helt små folkeskoleelever. Lukker man eksempelvis Blaabjergskolens afdeling
i Lunde/Kvong, vil det for alle folkeskoleelever fra Lunde og Kvong sogne – også for de mindste – betyde, at
eleverne vil få længere transporttid. Man kan vove den påstand, at det i forhold til de mindste
folkeskoleelever er direkte uansvarligt. Jeg ønsker for mit vedkommende eksempelvis ikke at sætte mit om
tre år 6-årige barn på en bus til Blaabjergskolen i Nørre Nebel.
Mht. den foreslåede lukning af Børnehaven Lundparken i Lunde viser ny forskning, at det er bedst for børns
trivsel, læring og udvikling at være i mindre børnehaver og vuggestuer som eksempelvis Børnehaven
Lundparken. Se http://www.b.dk/nationalt/boern-har-bedst-af-smaa-daginstitutioner.
Undertegnede betragter som forælder til et barn i Lunde Børnehave personalet og faciliteterne i
Lundparken som de allerbedste, børn overhovedet kunne tænke sig. Jeg ønsker således ikke at få mit barn
”placeret” i én af nabobyernes børnehaver for dermed også at få langt længere transporttid til børnehaven.
Jeg beder dermed på det kraftigste Varde Byråd om at bevare Lunde Børnehave / Lundparken og
Blaabjergskolens afdeling i Lunde/Kvong, som de er i dag.
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