Høringssvar i forbindelse med strukturdrøftelser i dagtilbud og skoler 2017
Ønsker vi udvikling eller afvikling i de små samfund i Varde Kommune? Svaret kan der vist ikke være
uenighed om. Alle ønsker udvikling.
Skaber skolelukninger udvikling eller afvikling? Det kan der vist heller ikke være uenighed om. Børnefamilier
flytter sjældent til små landsbyer uden skoler. Vi har gang på gang set, at små byer enten åbner egne
friskoler eller visner og dør, når deres lokale skole er lukket. Derfor vil vi opfordre til, at byrådet tænker på
de store perspektiver, når de tager beslutninger om strukturen i dagtilbud og skoler. Hvis vi skal blive ved
med at tiltrække unge familier med købekraft, trang til udvikling og desuden børn, skal vi også have små
byer med skoler i hele kommunen. I fjerner udviklingsgrundlaget, hvis I lukker de små skoler. Og dermed
kan besparelsen blive en udgift.
Vi udgør selv en af de familier, som er flyttet tilbage til kommunen, blandt andet på grund af de gode
muligheder for skolegang i små skoler med høj trivsel. Vores tre børn går alle på Næsbjerg Skole, og selv om
vi ikke bor i byen – men mellem Roust og Rousthøje – ville vi være kede af at se overbygningen blive fjernet
fra Næsbjerg. Overbygningsskolen er et grundlag blandt andet for et meget aktivt foreningsliv. Vi ved, at
når de unge begynder at gå på ungdomsuddannelser i de større byer, fjerner de sig også fra
fritidsinteresserne i lokalmiljøet – det ville være synd at det skal ske allerede i 7. klasse.
For slet ikke at tale om det nærmende sig katastrofale forslag om mange børnebyer, hvor eleverne går i en
grundskole indtil 4. klasse. At flytte børnene efter 4. klasse mener vi slet ikke de er klar til – og vi mener at
skolemiljøerne i børnebyerne vil blive alt for små til at tiltrække gode lærere og skabe et godt fagligt miljø.
Hvordan de enkelte skoler klarer sig, bør også spille en stor rolle. Det er ikke rigtigt, som man kan få på
fornemmelsen, at mange – måske især i forvaltningen – mener, at stort er godt. Det giver ikke nødvendigvis
en højere kvalitet eksempelvis, at eleverne i overbygningen har flere fag at vælge mellem, når de skal vælge
valgfag. Næsbjerg Skole har rigtig godt resultater viser både trivselsundersøgelser og karaktergennemsnit.
Det ville være synd at ødelægge.
Man bør også tage i betragtning, hvor udviklingen i børnetallet går frem, stagnerer eller ligefrem går
tilbage. I Næsbjerg – og sikkert mange andre små skoledistrikter – går børnetallet frem de næste fem år. Så
der er ikke grundlag for at lukke disse skoler for at fylde skolerne i Varde op. Kig på skolestrukturen i Varde.
Desuden vil vi opfordre til, at I sørger for, at alle elever får så kort transporttid som muligt. At køre børn
mere end en halv time til og fra skole er under al kritik. Varde Kommune har modsat sig at give skolerne
kortere skoledage – at lægge en masse transporttid oveni vil gøre ondt værre.
God arbejdslyst.
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