Høringssvar vedr. strukturdrøftelser skole og dagtilbud fra Agerbæk Udvikling
og Agerbæk Borgerforening

Det er sørgelig læsning, at der skal så mange ændringer til for, i kære politikere kan finde
en måde at spare penge på. Er ikke helt sikker på om i er helt klar over, det berører så
mange af kommunens borgere i negativ retning, som det rent faktisk gør. Borgermøderne
talte for sig selv, med det stærke fremmøde, beviset på vi står sammen og er utilfredse
med jeres arbejde.
At skulle pege på et af de 3 scenarier, er virkelig ikke nemt, for selv om man kæmper for
sit eget nærmiljø og by, ødelægger det rigtig meget for de andre små samfund, rundt om i
Kommunen. Det vi ønsker i Agerbæk er, at der fortsat bliver udviklet på det som vi har i
dag, og samtidig kunne fortsætte det gode samarbejde vi har med Starup, Fåborg og Årre.
Ud fra de 3 forslag i er kommet med, er Scenarie 3 helt uacceptabel. Samtidig vil vi gerne
pointere det har været et meget ugennemskueligt materiale og svært for almindelige
mennesker at læse.
I kigger rigtig meget på de faldne børnetal, og ja det er man i nogen grad også nødsaget
til, der er plads til forbedringer. Men når det nu er sagt, undrer det en del, at når man ser
på børnetallet på de 3 skoler der ligger i Varde by, der er faldet samlet med næsten 76%
(jf. jeres statistik vedr. ændring af antal børn fra 2000-2015), at de så ikke er en del af
besparelserne i de 3 scenarier??? Det er en meget stor undring.
Samtidig ved man, at den ene af de 3 skoler i Varde by, står overfor en omfattende
renovering. 80 millioner skal der mindst bruges på, at få denne skole opdateret. Hvorfor
ikke lukke 1 af de 3 skoler?? Man kunne næsten tro, at denne sparre øvelse er tænkt til, at
være med til at finansiere denne opdatering. Det er en stor undring.
Det er til gengæld rigtig glædeligt, at se på skrift, at vores dejlige by Agerbæk er uændret
eller faktisk med et lille plus i børnetallet. Vi har over de sidste mange år haft held med at
være attraktive for både vore egne og tilflyttende børnefamilier og nye virksomheder
skyder op. I 2016 kom 7 familier til Agerbæk, som borgerforeningen var ude at besøge
med en velkomst kurv. Vi ligger rigtig godt i forhold til ny bosætning. Vores infrastruktur
gør vi kan komme langt på kort tid, med Tingvejen og motorvejen tæt på. Det er vigtigt vi
fortsat kan være attraktive. PT er der meget få huse til salg, og mange nye huse bliver
bygget.
Vi er det østligste af Varde Kommune, men meget få af os, kører rent faktisk mod Varde
på arbejde. Tænk over de skattekroner der kommer i kommunekassen, en stor del af dem
kommer fra mange af os der bor i de små samfund og kører ud af kommunen på arbejde.
Nogen af os har rent faktisk valgt bopæl i et lille samfund af en grund, man ikke kan få i
større byer. Her kender vi hinanden, har et fantastisk foreningsliv, nogle rigtig gode
pasningstilbud, dagplejen, som pt. Ikke har pladser nok og har måtte ansætte ny
dagplejer, nogle må til Starup med deres børn, tage ekstra orlov for at passe barnet selv,
til der bliver ledig plads, andre får bedsteforældre til at hjælpe til de får plads, vuggestuen
som er fyldt op, hvilket jo er positivt. En fantastisk børnehave i Agerbæk Børnehus og dets
personale.
Agerbæk Skole som vi er glade for, med dygtige og engagerede ledere og personale, den
trygge indskoling som gør overgangen fra Børnehaven til skole meget trygt og en helt
fantastisk SFO. Langt de fleste børn i indskolingen bruger rent faktisk vores SFO, igen
fordi vi har nogle fantastiske pædagoger der gør, at børnene gerne vil være der, og vi
forældre der kører til arbejde, kan være trygge og glade for vores børn kan blive i

nærmiljøet, være sammen med andre frem for tage hjem og være alene, til vi kommer fra
arbejde.
Mellemtrinnet og overbygningen fungerer fantastisk, tal viser, at de unge mennesker fra
Agerbæk skole rent faktisk går videre til en ungdomsuddannelse, som gymnasiet,
handelsskolen, eller teknisk skole. Det er vores skole i nærmiljøet med til at hjælpe dem
med.
Hvis man fjerner overbygningen i de små samfund, vil tallene uden tvivl se anderledes ud.
På grund af vores geografisk beliggenhed i område Øst, risikerer Varde Kommune med
stor sandsynlighed, at forældre gør brug af frit skolevalg og kører deres børn i skoler
udenfor kommunen. Det vil medføre, at de får et nyt tilhørsforhold og højst sandsynligt
også vælger deres ungdomsuddannelse i den by. Varde Kommune vil miste disse børn og
ikke mindst miste penge.
Hvis elever skal have lange transporttider, går det ud over deres livskvalitet, de får meget
lidt tid til fritidsjob, sport og kammerater. Det vil ødelægge vores foreningsliv, såsom
fodbold, hvor vi dag har et supert samarbejde med Starup, håndbold og gymnastik hvor de
4 byer samles om det i Helle Hallen mv. Er det den virkelighed I vil byde vores unge
mennesker?? Muligheden for at udvikle sig udenfor skolelivet, er ikke eksisterende. Vil i
lukke grundlaget for Helle Hallens eksistens??? Hvis man fjerner overbygningen og
transporterer de unge mennesker væk fra Agerbæk, er sandsynligheden de enten ikke får
tid til fritidsjob og sport eller benytter et tilbud der hvor de går i skole.
Der er ikke meget udvikling over det.
Det virker samtidig mærkeligt, at Agerbæk skole har fået bevilliget en ny multihal samt
flytning af folkebibliotek til skolen incl. Cafémiljø, når i vil fjerne vores overbygning på
skolen, det er jo nok de elever der vil komme til, at bruge det mest.
Den hjælp vi har fået fra Kommunen, til at få lavet en flot udviklingsplan i Agerbæk og er
så godt i gang med at realisere, er det spildt arbejde?? Nej forhåbentlig ikke. Agerbæk
Udvikling og Borgerforeningen arbejder fortsat på, at Agerbæk kan udvikle sig i mange år
frem, med mulighed for at beholde vores mange virksomheder, institutioner og skolegang
helt til 9 klasse i nærmiljøet og samtidig kunne tiltrække endnu flere børnefamilier og
virksomheder.
Vi kan ikke gøre det alene kære politikere.
Lad os beholde vores skole til 9. klasse og vores 80 børns børnehave.
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