Årre, den 6. januar 2016
Høringssvar vedr. børne og skolestruktur i Varde Kommune.
Helle Hallens bestyrelse vil hermed gerne fremsende vores synspunkter og forslag i forhold til en
kommende beslutning omkring børne og skolestruktur.
Vi erkender det faldende børnetal, og at det giver behov for tilpasninger.
Set ud fra Helle Hallen og dennes muligheder for at fastholde et højt aktivitetsniveau, er det vigtigt:
-

At de lokale byer omkring Helle Hallen fortsat kan udvikle sig og her tænker vi, at en lokal skole er
af central betydning for udvikling og befolkningstilvækst i den lokale by.
At børnene bevares i en skole i det lokale område, således at halfaciliteterne også fremover vil blive
benyttet af disse børn i skoletiden og i fritiden af både børn og forældre.

Falder kundegrundlaget får det negative konsekvenser for indtjeningen i Helle Hallen. Alene beslutningen
om at bygge en minihal ved Agerbæk skole vil f.eks. koste Helle Hallen ca 100.000 kr. i indtjening pga
mindre udlejning i dagtimerne til Agerbæk skole. Tilsvarende kan man jo regne på, hvad lukning af en af de
lokale skoler vil koste i omsætning. Lukker man f.eks. Starup skole vil det betyde en omsætningsnedgang
på ca 60.000 kr.
Helle Hallen danner jo centrum for en slags klynge for byerne i Årre, Næsbjerg, Nordenskov, Starup,
Agerbæk og Fåborg, hvor der er skoler i 5 ud af 6 byer. I den forbindelse anmoder vi om, at Helle Hallen
tænkes ind i en løsning omkring disse byer på alle niveauer.
Specielt kunne det være en spændende tanke i forhold til overbygningsskolerne at lave noget her. Der
kunne f.eks. laves en særlig specialisering for de 2 overbygningsskoler i forhold til idræt. Både Næsbjerg og
Agerbæk arbejder med uddannelse af junior idrætsledere og Næsbjerg har startet en decideret
fodboldlinje, hvor der allerede nu trænes i Helle Hallen i vinterperioden. Agerbæks overbygning har i
forvejen mange idrætstimer i hallen.
Begge 2 overbygningsskoler har i 2021/22 i flg kommunens prognose 2 klasser i alle årgangene i
overbygningen. Samlæsning af flere fag i Helle Hallen kunne være en mulighed i nuværende lokaler og
dermed give en besparelse, men også at give de unge flere valgmuligheder, herunder f.eks. valgfag.
Det ultimative ville være at lave en komplet overbygningsskole ved Helle Hallen, men vi erkender at en
investering på en 30-35 mio plus udnyttelse af nuværende lokaler nok ikke lige er sådan at finansiere, men
der kunne skabes et stærkt overbygningsmiljø med ca 250 elever. Det vil samtidig give en bedre
klasseoptimering og en besparelse på ca 1,7 mio svarende til 2 klasser.
Med venlig hilsen
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