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Ang. Billum skole
Vi vil hermed gerne bidrage til høringsmaterialet omhandlende den
kommende skolestruktur.
Vi finder det tankevækkende at der lægges op til at Billum skole, som den
eneste i kommunen, lukkes i juli 2018, og tænker at der kan være en forbindelse mellem dette og
det faktum, at der i Billum eksisterer en endog meget aktiv friskolegruppe, som i bl.a. i pressen
har
tegnet et misvisende billede af at hele byen ønsker skolen lukket.
Vi vil dog hermed gøre opmærksom på, at vi er en del forældre herude, som ønsker at
Billum skole skal fortsætte i sin nuværende form som filialskole til Blåvandshuk skole.
Vi har altid været meget tilfredse med Billum skole, og mener børnene her får kompetent læring
og
en tryg og god hverdag i folkeskolen.
Hvis byrådet trods vores ønske og håb beslutter at lukke Billum skole, ønsker vi at der gives
mulighed for at
børnene kan fortsætte på Blåvandshuk skole fremfor Janderup skole, også for de årgange hvor
der er pt. ikke er plads til flere elever. Dette begrundes i, at Billum nu i flere år har været en filial
til Blåvandshuk, og dermed har der været tilknytning rettet den vej samt et samarbejde skolerne
imellem til flere årlige arrangementer.
Således er Blåvandshuk ikke helt fremmed for børnene, hvorimod der ikke har været nogen form
for
samarbejde mod Janderup eller fælles arrangementer.
Vi mener ikke, det er i børnenes interesse og tarv, og ligeledes vil det også minimere antallet af
skoleskift, da Janderup jo heller ikke har udskolingsårgangene.
Med håb om en for børnene god løsning, har vi hermed videregivet vores betragtninger.
Med venlig hilsen
Anne Dorthe og Peter Bruun
Hornsrevvej 3
6852 Billum
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