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Hej
Som opfølgning på mødet i Outrup 29/11-2016 vil jeg lige knytte lidt til.
Det kom frem at transport tiderne kom bag på byrådet, min søn skal med bussen 07.20 fra Lunde for at
være i skolen i Nr. Nebel 08.00 en strækning på 6,7 km ( selvfølgelig er det pga. opsamling på ruten) men
med forslaget om at flytte børn fra Nr. Nebel til Oksbøl har i så set på transport tiden?
Samtidig ytrede i bekymring om i kunne skaffe lærer nok til de små skoler, men har i undersøgt om de
engagerede lærer som vi har i de "små" skoler er interesserede i at deltage i kæmpe skoler hvor det bliver et
rent 7-4 job hvor nærvær og indlevelse måske forsvinder, samt at de er bosat i de mindre byer hvor de vil
opleve øget transporttid, risiko for stavnsbinding( hvem vil købet huset når der ikke er skole i byen) og
mindre "finger på pulsen". Hvad med styrken i SSP samarbejdet med den manglende nærhed i skole/hjem
delen? Hvad koster det Varde kommune at 1 elev falder igennem og ikke kommer videre i uddannelses
systemet?
I siger i skal finde 20 mill. kr til omfordeling men holder det tal? som tidligere omtalt er transport af
skoleeleverne en stor bekymring og hvad koster det. Hvad skal kommunen bruge på transport af elever fra
Nr. Nebel til Oksbøl? Hvad er en acceptabel transporttid?
Hvis i vælger at lukke de små skoler hvad er så jeres plan for de mindre samfund det rammer? Eller bliver
det afvikling af landsbyer?
Hvad med strukturen for skolen, bliver det som på sundheds området? hvor ansatte er samlet i større
grupper med et væld af mellemledere, som jo dybest set bare er et fordyrende mellemled uden det giver
ekstra udbytte til de ældre? Bliver det det sammme skoleeleverne skal opleve?
Med et ønske om at i har modet til at vælge: udkantsdanmarks med plads til forskel på skole størrelse fra
land til by, hvor nærhed og levende bysamfund er mere værd end fine rapporter og dyre konsulenter.
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Niels Kjærgaard
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