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Birthe Laustrup Carstensen
Høringssvar vedr. skole og daginstitutionsstruktur i Varde Kommune.

Hermed fremsendes bemærkninger fra bestyrelsen i Varde Fritidscenter til forslag til skole og
daginstitutionstruktur i Varde Kommune:
1. Vi er fuldt bevidste om, at det er en både kompleks, svær og vigtig beslutning, byrådet skal træffe
vedrørende fremtiden for skoler og daginstitutioner i Varde Kommune. Vi ved også godt, at hensynet
til hallerne kun kan spille en marginal rolle i denne beslutning.
Derfor vil vi opfordre til at byrådet, når man vedtager den endelige struktur, anmoder Udvalget for
Kultur- og Fritid om - gerne sammen med SIV - at foretage en vurdering af konsekvenserne af den nye
struktur for idrætshallerne i Varde Kommune.
2. Varde Fritidscenter opfordrer til at byrådet fastholder sin tidligere beslutning om at evt. nye haller i
Varde By etableres i tilknytning til Varde Fritidscenter. Vi vil opfordre til at denne beslutning
bekræftes i forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur, således at der ikke opstår tvivl om
beslutningens fortsatte gyldighed.
3. Vi vil opfordre byrådet til at overveje om en evt. ny skole i Varde By med fordel kan placeres ved
Varde Fritidscenter. Arealerne er til stede og beliggenheden synes tæt på optimal.
Derudover vil der være en række fordele - også økonomiske - ved en placering ved Varde
Fritidscenter. De nuværende faciliteter vil med fordel kunne sambruges med skolen. Det gælder
hallerne, således at der ikke bliver behov for at bygge idrætsfaciliteter til skolen. Tilsvarende gælder for
de udendørs baner, som vil kunne bruges både til skolen og en evt. SFO/klub. I området er ligeledes en
kunstgræsbane, som vil kunne anvendes af skolen i idrætsundervisning mv.
Implementering af en bevægelsesstrategi i skolen vil således være enkel, da alle faciliteter findes i
området.
Kantinedrift samt fremstilling af skolemad vil kunne varetages af Varde Fritidscenter.
Ligeledes gælder at andre lokaler og P-plads vil kunne bruges af skolen - altså uden kommunale
investeringer.
Dertil kommer jo at Varde Fritidscenter som bekendt står over for en ganske stor udvidelse lige om lidt.
Det vil være muligt aat samtænke etableringen af en ny skole og vores nye byggeri således at
faciliteterne kan udnyttes til gensidig fordel. Alt sammen i skolereformens ånd og intention.

Hvis/når denne mulighed ønskes nærmere drøftet er Varde Fritidscenter naturligvis til rådighed.
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