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Nordenskov er i dag en landsby med en skole
Nordenskov skal i fremtiden være en landsby med en skole.
Den 21. december afholdte vi et meget interessant og konstruktivt møde, hvor følgende
kommunalpolitikere deltog: Erik Buhl, Keld Jacobsen, Per Rask Jensen, Holger Grumme. Til mødet
præsenteret vi vores tanker omkring, hvordan vi kan bevare en skole i Nordenskov ikke i den form som
den er nu, men som friskole svarende til Skovlund modellen.
Efter mødet vil vi fortsat arbejde på at etablere en friskole i Nordenskov. Vi ved borgerne i Nordenskov
vil en skole i byen og også en friskole. Vores meningsmåling der er blevet fortaget blandt forældre på
skolen og i børnehaven indikerer en meget stor tilkendegivelse, hvis skolen lukker og en friskole skal
startes – 97,2 % bakker op om projektet.
Modsat andre i kommunen, mener vi at skolens værdi for Nordenskov ikke kan vurderes på antallet af
elever på skolen, men til gengæld ud fra hvor meget synergieffekt og samlingskraft skolen tilfører
området i og omkring Nordenskov
Skolen er fundament for alt fremtidige udvikling i vores landsbysamfund, de kræfter vi sammen ligger i
skolen nu, kommer Nordenskov som landsbysamfund til gav i fremtiden. Vi kan ikke vide hvilken løsning
Varde kommune vælger i problematikken med faldende børnetal, derfor er vi i gruppen klar til at tage
sagen i egen hånd og arbejde på etablering af en kvalitets friskole uanset politisk udfald.
Vi arbejder på en friskole i Nordenskov fordi vi vil:
Bevare en kvalitets skole i landsbyen og sognet
Der vil være større mulighed for vækst, profilering af vores område, tilflytning af nye familier og tryghed
Vi vil sikre en skole i Nordenskov mange år frem. Vi har brug for ro omkring fremtiden for vores skole,
for at kunne opfylde udviklingsplan der er nødvendig for vores by.
Vi vil etablere en friskole med 4 spor bestående af:





Natur og teknik med Karlsgårde sø, Holme å og Solbakken plantage og dermed efterleve ”vi i
naturen”
Kultur med musik og teater i tæt samarbejde med efterskolen, Owen Luft, helle amatør teater.
Sport med samarbejde med NUIF Volley, fodbold, sejlsport og lystfiskeri.
IT med fokus på e-sport, animation og grafiks design m.m.

Vi vil skabe en endnu større fælles sammenhængskraft i området, da skolen vil blive vores egen og ikke
kommunens – distancen bliver med andre ord til nærvær.
Friskole vil skabe mere frihed, frirum og ro til at ledelse, lærere og pædagoger kan tænke nyt og nå at
tænke endnu mere af kommunens så omtalte ”kvalitet” ind i vores børns skoledag. En skoledag, som vi
for øvrigt kan gøre kortere, hvis vi ønsker det.

Nordenskov d. 4. januar 2017

Man siger, at skolen er med til at forme vores børn. Vi er overbeviste om at vi kan opnå en mere
harmonisk og nærværende, lærerig, inspirerende og meningsfyldt skolegang for vores børn og
arbejdsplads for skolens medarbejderne, når vi har maksimal medindflydelse på hvordan formen bliver
på vores fremtidige skole i Nordenskov.
Vi er et område med fokus på den gode skole. Vi har Øse Efterskole som er et foregangseksempel på
skoledrift i den frie skoles verden. Der er pt. samarbejde på nogle skole områder, men ved etablering af
friskole i Nordenskov, kan det samarbejde udvikles endnu mere på mange parametre og være med til at
styrke områdets udvikling og potentiale for fremtidige vækst.
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