Høringssvar vedr. den ”nye skolestruktur”:
Der efterlyses kvalitet i skolerne. Men hvad er kvalitet? Der vil vi nok komme frem til forskellige svar.
Jeg har været spejderleder gennem 32 år i Starup spejdergruppe, Det Danske Spejderkorps, jeg har selv
haft børn og børnebørn på Starup skole, jeg har siddet i skolebestyrelsen på Starup skole, jeg har også
kontakt med skoleeleverne gennem mit frivillige arbejde som ”madmor” på Starup skole, som formand
for menighedsrådet gennem 17 år haft kontakt med konfirmander, minikonfirmander og besøg af
dagplejebørn og børnehave i kirken. Jeg har derfor haft og har stadig kontakt med børnene i byen.
Min vurdering er at vi har en meget velfungerende skole i Starup, hvor eleverne har overskuelighed i
hverdagen, og de flest kan selv komme til og fra skolen. Der mærkes en rar og tryg stemning på skolen
(dog har man kunne føle lidt modløshed hos personalet ved de sidste trusler om lukning). Skolen
rummer også de lidt ”svære” elever, derved kan disse børn blive i nærområdet og tage del i de lokale
foreninger. Spejderne har også plads til disse elever, da vi med en voksen lederstab kan rumme dem.
Jeg vil tro disse elever ikke vil have overskud til at deltage i fritidsaktiviteter efter en lang skoledag og
skolekørsel. En aktivitet der ellers vil kunne hjælpe dem socialt.
Starup skole har ledelsesdeling med Agerbæk skole (denne model kan sikkert bruges andre steder i
kommunen og give besparelser), eleverne har en forholdsvis tryg skolevej, eleverne kan selv komme til
fritidsaktiviteter, måske sendt af sted af SFO. Disse muligheder vil blive lidt svære, hvis eleverne først
kan komme hjem med bus. Og hvor tit vil busserne køre, så der er mulighed for de yngste at deltage i
en fritidsaktivitet i nærområdet. Kommunen vil hermed kunne være med til at ødelægge de lokale
frivillige aktiviteter og dermed gøre børnene mindre aktive. Det sociale vil også kunne lide et knæk. I
Starup er der stor opbakning ved aktiviteter i skolen, ved spejderne, i idrætsforeningen og hos alle de
øvrige foreninger i byen. Dette er også vigtigt for børnene at lære man selv tager ansvar for det der
foregår. Denne ansvarsfølelse vil svinde jo længere væk tingene foregår.
Kirken er også en vigtig del af lokalsamfundet. Skal børnene fremover ikke føle en vis tilknytning til
deres kirke ved at komme der gennem flere år. Vil der ved lukning af skolen være mulighed for at være
mini-konfirmand (for 3. klasses elever) i den lokale kirke, vil konfirmanderne ikke kunne få
undervisning i deres lokale kirke? Skal vi ikke bevare vores kulturelle arv? Det er der ellers kvalitet i.
Angående tilbud til de mindre børn kan der hurtigt vise sig andre børnetal end forventet. Men trusler
om lukning får ikke børnefamilier til at flytte til byer, hvor der tales om at lukke f.eks. børnehaven.
Skal de mindste børn nu også til at køre langt til pasning, måske ekstra køretid for forældrene til
forskellige steder og dermed mindre samvær hjemme i familierne. Er det det kommunen kalder
kvalitet?
Mit spørgsmål er derfor hvorfor vi igen skal igennem den usikkerhed det giver, at der hele tiden bliver
talt om at lukke institutioner/skoler i kommunen, her specielt i Starup. De prognoser man fremførte
sidste gang har ikke vist sig at holde stik og jeg tror heller ikke de udmeldinger der kommer fra
kommunen denne gang vil holde stik. Men hver gang afføder de konsekvenser for byen, da mange af
de unge ikke tør købe hus i byen. Boligforeningerne gør jo ikke meget for at skabe muligheder for
lejeboliger i udkants-Varde, som de unge kan flytte ind i.

Måske vil der ske en nedgang af fødsler i kommunen og dermed færre skoleelever i fremtiden. Men
denne nedgang vil jeg mene vil ske i Varde by, da det vist mest er pensionister der er tilflyttere og som
der bygges til i byen. Mange ældre tør ikke blive i de små byer, hvor de ellers har deres netværk, da
man er bange for der ved en skolenedlæggelse vil ske en affolkning og butiksdød. Så hvis man kan
sælge sit hus, så er vejen banet for en fraflytning fra landet. Men mange vil måske også vælge byer i
andre kommuner, byer som ligger nærmere deres nuværende område end Varde by gør.
Varde kommune bør vise at man satser på hele kommunen og støtte op om de små lokalsamfund med
de velfungerende skoler og institutioner. Vis I har hår på brystet og se på en lukning af én af skolerne i
Varde by som en mulighed.
Se også på en god infrastruktur, så vi også fra de små steder kan komme til og fra Varde by på en
hurtigere måde end det nu kan lade sig gøre. De unge mennesker vil så lettere vælge en
ungdomsuddannelse i Varde by, hvis man også har mulighed for at bruge de tilbud, der er. Når der så er
bedre økonomi i kommunen, ved at de unge måske vil blive/der vil komme tilflyttere til de små
samfund, så kan man bruge penge på alle de nye kulturelle tilbud man mener der er behov for i Varde
by. Tilbud vi - unge som gamle - i yderområderne også gerne vil have mulighed for at benytte – og
gerne lidt tættere på lokalområdet.
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