Høringssvar fra Form og Fritid Nr. Nebel i forbindelse med Strukturdrøftelser i dagtilbud og skoler.

Vi ser i Form og Fritid Nr. Nebel med stor bekymring på planerne om at nedlægge overbygningen
på Nr. Nebel skole.
Overbygningens timer udgør ca. halvdelen af skolens samlede forbrug i Form og Fritid Nr. Nebel.
Det drejer sig om 10 timer pr. uge.
Jeg har meget svært ved at se hvem der skulle kunne bruge disse timer.
Udover det direkte tab vil der også være problemer for foreningerne med at fylde de tidlige
timer om eftermiddagene.
Eleverne vil være senere fremme til at dyrke deres egne aktiviteter i hallen, men der er også en
del unge mennesker som er hjælpe instruktører.
Det vil betyde at eksempelvis gymnastik og svømning også må starte senere. Det vil give store
problemer med at leje hallen/svømmehallen ud før efter kl. 16:30.
Man kunne jo også frygte at overbygningseleverne valgte at dyrke deres sport i den by hvor de
går i skole, og derfor slet ikke kommer hjem før de har udført deres aktivitet.
Den udvikling ville have fatale konsekvenser for alle foreninger og dermed også Form og Fritid
Nr. Nebel.
Vi har også en stor del af overbygningseleverne som kunder i vores fitnesscenter. De træner tit
og ofte lige efter skole, altså 15-17.
Hvis overbygningen forsvinder kunne man frygte at disse kunder også ville forsvinde.
Hvis man kigger på økonomien i det, så ser det sort ud. Det vil koste stort set det samme at drive
et halvtomt center som et fyldt center, da de faste omkostninger vil være de samme.
Jeg synes vores lokal politikere skal vågne op og se det hele fra en anden vinkel. Der er ingen
undersøgelser der viser at store skoler er vejen frem. Selvfølgelig kan skolerne blive for små,
men det er ikke rimeligt at en 12 årig skal fra Nymindegab til Oksbøl eller Varde for at gå i skole.
De er politikere i en kommune med stor spredning i bosætningen og det må de agere ud fra.
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