Varde Kommune

Høringssvar vedr. oplæg til skolestruktur i varde kommune

På vegne af Nordenskov Ungdoms og Idrætsforening, NUIF, vil jeg opfordre de folkevalgte
kommunalpolitikere i Varde kommune, til at tænke sig rigtigt godt om. Kraftige ændringer i skolestrukturen
vil have store negative konsekvenser for NUIF, og andre idrætsforeninger. Vores ungledere vil få længere
transporttid. Dvs. de kommer senere hjem og for svære ved at kunne bestride en trænerpost i klubben.
Nuif vil rigtigt gerne beholde vores ”fødekæde” og trænere og hjælpetrænere. Frivilligt arbejde i klubben er
med til at forme vores unge mennesker, og være rollemodeller for vores yngste medlemmer.
En evt. lukning af Nordenskov skole vil være katastrofal for NUIF på sigt. NUIF har et fortræffeligt
samarbejde med skolen. Skolens bygninger og faciliteter er vital for driften af NUIF. Vi bruger
gymnastiksalen, bade og omklædningsrum, klublokale samt de omliggende boldbaner. Vi har ikke mulighed
for at få alle de haltimer andre steder. Ej heller i Helle Hallen. Så hvis kommunen kunne få den vanvittige
ide at lukke Nordenskov skole, frygter vi for NUIF´s eksistens. Yderste konsekvens vil en lukning af
Nordenskov skole betyde lukning af NUIF og så står ca. 650 medlemmer uden Idrætsforening. Og uden
Idrætsforening ingen Owenluft kånsert, som i den grad er med til at sætte Varde Kommune på landkortet.
Vores forslag til kommunen, er at i kigger på en model hvor man har en minimumsgrænse på 75 elever.
Kommer man under har skolen så 3 år til at få elevtallet over grænsen. Ydermere kunne man, for at spare
m2 bygninger. Lukke Brorsonsskolen, der alligevel står for massive renoveringer. Så kunne man sætte
skolebusser ind i Varde by, så de elever der ikke vil cykle/gå har alternativ mulighed. For børn i varde kan
ligeså godt køre bus, som børn i landsbyerne.
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