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Nej tak til lukning af skoler

Det er med tåre i øjnene og raseri i sindet at jeg skriver dette her. Jeg har en dreng i 4.
klasse på Thorstrup Skole en dreng der er rigtig glad for at gå i skole. Da min dreng høret
om skole lukninger, sagde min dreng med tåre i øjnene, jeg vil kun gå på Thorstrup Skole
mor, jeg er så glad for at gå der oppe jeg vil ikke gå på andre skoler. Jeg har en dreng der
har problemer i faget Dansk og er konstateret ordblind, de tager rigtig godt om ham på
Thorstrup Skole, han får den hjælp han kan få og har brugfor og de kender ham ud og
ind. Hvis han skal til at skifte skole, bliver han tabt fuldstændig, han går nu i en dejlig
lille klasse på 17 elever, hvis han pludselig skal i en klasse på 28 elever, så bliver han
ikke set, det er ikke noget jeg tror, det er noget jeg ved. Jeg har selv gået på en stor skole
Ølgod Byskole og det er bestemt ikke noget at råbe Hurra for, mine søskende på 5 er
blevet drillet, blevet lukke inde i containere, fåret forstuet fingere og meget meget
mere.Mine 2 store børn havde også en rigtig godt skoelgang på Thorstrup Skole, men
efter de kom til Varde gik det den gale vej for begge 2, de blev holdt uden for og lærte
ikke nok. Jeg har kun dårlig at sige om store skoler. Små skoler, bliver der taget hånd om
hver elev og de bliver set. Alle kender alle, både elever og lærere. Vi viste det ville
komme, først stjæler I vores 7. klasser, så kom der hul på bylden, så skulle I Iige havde
lidt ro rundt i de små samfund, så skal I da lige presse det sidste ud af bylden nu og så
lukke det hele, men NEJ denne her gang får I simpelthen IKKE lov til at stjæle mere fra
os. I tænker jo med røven, alle de små smafund bliver jo øde, hvis I lukker vores skoler,
det er ingen der vil flytte til en by uden en skole, det ville jeg heller ikke selv og når man
skal af med sit hus, så taber man rigtig mange penge, fordi der er inden der vil købe. Vi
har lige fået en helt masse byggegrunde her ude i Sig, men hvem vil dog købe dem, hvis
skolen lukker. Hvorfor skal alt flytte ind, til de store byer ? Jeg syntes I skulle lukke alle
skoler I Varde og flytte alle Vardes børn ud til de små byer, jeg er sikker på at de har lige
så lang ud til os, som vi har ind til dem. Vi har været ved at ville flytte til Ølgod på et
tidspunkt, men pga. vores børn trives så godt på Thorstrup Skole og at jeg ikke ville
havde at de skulle op på Ølgod byskole at gå, blev vi i Sig. Jer inde i de store byer, kan
slet ikke se at de små samfund faktisk trives rigtig godt og har en velfungerende
Børnehave, SFO og skole. Hvorfor er det altid børn og ældre det ska, gå ud over, når der
sjal spares ? Hvor mange penge har I ikke brugt på først ar sprede alle afd. rundt i alle
mulig byer og lukke rådhuset. Bagefter bygger I sku ny Rådhus og så samler I det hele
igen, det var jo de vi alle kunne se ville ske, hvor mange penge har I ikke lige brugt på
det ? Send dog nogle af alle de flytning hjem til deres land som vi har og lad os spare
penge der og så lad os beholde vores skoler. Jeg ved ikke hvad der skal til, for I forstå at
os i de små samfund vil beholde vores Børnehaver, Skoler og SFO'er, jeg føler virkelig at
sige noget til jer er som ar banke i en dyne. Min dreng gik i 0,1,2 klasse i Næsbjerg skole
pga. af taleproblemer og der fik han en god hjælp, så kom han tilbage til Thorstrup Skole
i 3 klasse og nu skal han bare ikke skifte skole igen, inden han er tvunge til, at skal i til
Varde og gå i skole i 7. klasse, det bliver over mit lig. Små skoler fungerer bare bedre ind
store skoler om I vil eller ej. Jeg håber I lytter til alle os som er berørt af det her og lytter

til os og lader os bevare vores skoler, så må I sku spare et andet sted, fyr f.eks nogle leder
og lad os havde fælles leder rundt på de små skoler, det kunne I også såare lidt ved.
Regner med at i tager den rigtige beslutning og ladrr være med at lukke vores skoler hvis
i ikke, så sidder I ikke på jeres pind efter næste valg, så meget ved jeg. ��� Hilsen en
meget sur og ked af det mor Rita huus Jørgensen

