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Høringssvar vedrørende varslede strukturændringer
på skole- og dagtilbudsområdet
Til byrådet
Hermed fremsendes HUBIs høringssvar i forhold til Varde kommunes varsel om strukturændringer på skoleog dagtilbudsområdet.
HUBI er en forening, der arbejder for at styrke og støtte op om Hornes dagtilbud og skole.
Vi arbejder for alle børn og unge i Horne sogn. Dette indbefatter dagplejerne i Horne, den aldersintegrerede
daginstitution Regnbuen, SFO’en Myretuen, Horne Skole og de unge mennesker, der ikke længere har
deres skolegang i Horne.
HUBI var en af initiativtagerne ved Hornes borgermøde i november 2016. Her samledes 180 horneborgere.
Vi kan ikke se et af de tre oplæg, som byrådet har sendt i forhøring, som en endelig løsning for den
fremadrettede struktur på skole- og dagtilbudsområdet.
Vores høringssvar tager udgangspunkt i et perspektiv set fra Hornes børn og unge og deres familier.
Horne skal fortsat have dagtilbud for børn fra 0 år til og med 3. klasse og en folkeskole fra 0. - 6. klassetrin.
Den fremtidige struktur






Skole
På skolesiden er det oplagt, at kigge på muligheden for at udvide det gode samarbejde, som HorneTistrup skolerne har til også at omfatte Thorstrup skole. Det gode samarbejde mellem sognene sker
allerede nu i foreningsregi. Tistrup skole ser vi forsat som en fælles overbygningsskole fra 7. klasse,
og med Horne og Thorstrup skoler som filialskoler.
Dagtilbudsområdet
På dagtilbudsområdet kan der kigges på, om der er mulighed for på tværs af dagpleje og/eller
børnehave og/eller SFO at lave fælles ledelse og gøre brug af hinandens personalemæssige
ressourcer. Herved vil man være mindre sårbar over for udsving i børnetallet. Det må ikke forstås
sådan, at alle skal være i samme lokaler. 0-årige og 3. klasses elever skal ikke passes sammen.
Eller se på muligheder for ledelses- og eventuelt personalemæssigt samarbejde mellem henholdsvis
SFO’erne og daginstitutionerne i Horne, Tistrup og Thorstrup/Sig.

For alle tre ovennævnte punkter er det vigtigt, at der altid er en synlig og faglig kompetent daglig ledelse.


Der kan kigges på at reducere i bygningsmassen ved at samle institutionerne på færre matrikler.

I Horne bidrager vi som forældre/borgere allerede i dag med frivillig arbejdskraft til at støtte op om vores
lokale institutioner og vi vil i fremtiden også være indstillet på at gøre dette.
Den eller de løsninger der skal findes skal give mulighed for forsat liv og udvikling i alle dele af Varde
kommune, og der skal efter den nye strukturs indfasning kunne opleves den samme kvalitet og det samme
serviceniveau i hele kommunen.
Holdbarheden af den nye struktur skal også være lang. Der har de sidste år været et urimeligt stort pres på
både børn, personale og borgere i form af konstante forandringer på området.
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Kvalitet
Vi oplever høj kvalitet i de små samfund. Dette er fordret af den sammenhængskraft, som skabes af en lang
række strukturer, institutioner, skoler, foreninger, samt frivilligt, privat og offentligt arbejde. Regnbuen og
Horne Skole er uundværlige medspillere i den sammenhængskraft, der danner grundlaget for at skabe og
styrke relationerne i vores lokalsamfund.
Kvalitet er trivsel - trivsel er kvalitet! I trivselsundersøgelser ligger Regnbuen og Horne Skole højt.
Generelt er der tendens til, at små enheder scorer højt i trivsels- og brugertilfredshedsundersøgelser.
Horne Skole har Varde kommunes bedste trivsel. Dette siger vi med baggrund i Ugebrevet A4s
trivselsundersøgelse, hvor det er eleverne selv, der har svaret. Her ligger Horne Skole bedst i Varde
Kommune og på 4 ud af 17 parametre bedst ud af landets 1238 folkeskoler.
I får hverken bedre eller mere kvalitet ved at lukke det bedste, I har.
God trivsel er en forudsætning for, at vores børn lærer og udvikler sig. Gennem trivsel sikrer vi, at vores børn
vokser op til at blive LIVSDUELIGE unge mennesker.
Bekymringer i forhold til en ny struktur
Vi er bekymrede for institutionsstørrelserne. Vi mener, at de fremsatte forslag, som indeholder
institutionsstørrelser på over 100 børn, er uacceptable. Vi ser en lang række negative konsekvenser ved evt.
indførelse af store enheder. Ved små enheder er det muligt for både børn og voksne at skabe og rumme
relationer til alle andre. Det er ikke muligt i store institutioner. Derfor opnås her ikke samme nærhed og
tryghed, og derfor heller ikke den samme trivsel.
I de strukturforslag der beskriver at dele søskende på flere matrikler, flere byer, forskellige klassetrin, vil vi
gøre opmærksom på, at ingen forældre rent fysisk vil kunne nå at aflevere/ hente i flere forskellige
institutioner/byer og selv nå på arbejde eksempelvis i Esbjerg klokken 07.00
Vi er bekymrede over den lange afstand og transporttid til skole og dagtilbud, der er lagt op til i de tre oplæg.
Det er ikke kun afstanden fra hjem og til skole eller dagtilbud, der bliver længere ved en eventuel lukning.
Det gør afstanden mellem legekammeraterne også. Det betyder i praksis, at det kun bliver i den tid, vores
børn er i dagtilbud eller skole, at de får mulighed for at være sammen og opbygge og styrke relationer. Det
vil bevirke, at vores børn ikke får oplevelsen af at høre til, og det vil få negative konsekvenser for deres
trivsel.
Når man snakker transporttid til skole, er det vigtigt ikke kun at tænke på den tid, som børnene skal bruge i
bussen, men i stedet den samlede tid ud over selve skoletiden, de skal bruge på befordring.
Vi ser mulige problemer ved forslaget om opsamlingssteder. Vi forstår oplæggene fra byrådet således, at
opsamlingsstederne er uden voksenopsyn. Der vil kunne opstå mobning både ved opsamlingsstederne og i
bussen. Vi forudser også risiko for trafikfarlige situationer med mange børn samlet tæt på vejen.
Der skal med kritiske øjne kigges på trafiksikkerheden ved de veje/ruter, hvor børnene skal befordre sig selv.
Der skal ud over afstanden også tages hensyn til børnenes alder, årstider med videre. Vejen skal også være
sikker, når det er mørkt, glat og tåget.
Investér i de små lokalsamfund - Brug os.
Vi vil ikke både være udkantsdanmark og bo i spøgelsesbyer.
Vi ER i naturen.
Vi er bekymrede forældre -Vi er bekymrede for vores børns fremtid.

Med venlig hilsen
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