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Skolelukning

Jeg har oprigtigt talt svært ved at forstå at man nu igen truer med at lukke (nærmest alle) små skoler i
kommunen.
Hvad er formålet? At skabe en bedre kommune (for hvem)? At skabe bedre forhold for de som har bosat
sig i Varde by? At skabe et større udkantsområde i kommunen?
Det er blandt andet i Varde by hvor det faldende børnetal gør sig allermest gældende, hvorfor det bør være
det naturlige sted at starte. Der er pt. tre skoler i Varde by, disse kan med fordel reduceres til to, og dermed
kan de MANGE penge der skal bruges på Brorsonskolen omfordeles.
Ved at lukke skoler i de små samfund, kvæler i langsomt de små byer. De små byer som udgør en stor del
af Vardes borgere/vælgere.
Slå ledelsen sammen omkring flere skoler, men lad samfundene beholde deres lokale skoler. De er med til
at skabe det blomstrende og strålende miljø som eks. Nordenskov er.
Ringkøbing/Skjern har fundet en fornuftig løsning, på deres identiske problem, som giver alle parter fair
muligheder. Dét burde i skele til og lade jer inspireres af.
At definere kvalitet afhænger af mange ting og påvirkes fra mange sider. Kvalitet er god undervisning,
dygtig ledelse, dygtige lærere og positivt engagerede forældre. Det findes i stor stil på bl.a. Nordenskov
skole og uden tvivl ligeledes på mange andre skoler.
At byde min datter, når hun skal i skole, at have så lange transporttider, det er jeg sikker på at jeg ikke vil.
Børn skal have lov og tid til at være børn, at gå til fritidsaktiviteter, men det gør i meget svært for mange
med jeres forslag.
Hvad konsekvensen af JERES valg bliver kan kun fremtiden vise, men jeg ser ikke at den danske
folkeskole, på denne måde, bliver styrket.
Helene H. Juncher
Norddalsvej 5, Haltrup, Nordenskov.
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