Skolernes fremtid i Varde kommune.

Vi har gennem årene brug enorme kræfter og energi på at debattere skolernes
fremtid samt lukning af skoler, nu er vi i gang igen med den uendelige diskussion
hvor der ikke er nogen vindere. Lukker man landsbyskolerne ved man at byen bliver
affolket, der kommer ingen tilflyttere og kommer der nogen er det som regel
mennesker der er total ligeglade med omgivelserne. Vi ved at der gennem årene er
familier som har sagt nej til at bosætte sig i Starup tofterup, - på grund at skolen
altid har været usikker - bliver den her - eller lukker den. Vi kender 5 tilfælde hvor
det er sket.
Vi ved vi har en god skole, med lærerkræfter som udøver en fantastisk indsats for
børnene, ja de brænder for opgaven. Vi ved også at børnene er klædt rigtig godt på,
således de har nemt ved at klare sig i overbygningsskolen.
Vores råd til byrådet er – fasthold landsbyskolerne – udnyt den enorme positive
presseomtale, det kan give Varde kommune. Fortæl at vi fastholder
landsbyskolerne, samt den høje kvalitet de i dag udøver – lad os få ro på - ingen
diskussioner om skolelukninger de næste mange år. Det er klart at antal elever har
en afgørende betydning for overlevelse. Vi må antage at forældrene selv flytter
deres børn når antal elever er for få, - mon ikke også lærerne vil finde andet job, de
ser jo udviklingen hurtig.
Det siges at udflytning til landsbyerne så småt er gået i gang, det vil vi gerne være
klar til, vi har mange tiltag der sættes i gang, - både nu og de næste år. – Vi kan ikke
som samfund – undvære vores skole. – Vi forventer den er her de næste mange år.
Såfremt vi kan få ro på skoleområdet mener vi at tilflytningen vil forstærkes og vi vil
stadig have en funktionsdygtig samfund, med en god udvikling i fremtiden.
Der kan tilføjes at borgerforeningen i 2016, har udleveret 17 velkomstkurve til nye
borgere i byen.
Bestyrelsen for Venstre i Starup Tofterup. - Mogens Svarrer – Arne B. Jørgensen –
Gunnar Kristensen - Kenn Bremer Hansen – Alex Pedersen. – Alle medlemmer har
kopi og godkendt opslaget.

