Høringssvar til kommunens oplæg til Strukturdrøftelser i dagtilbud og skoler

Hodde 8.01.2016
Bestyrelsen i Hodde Sogneforening (HS) har valgt at kommentere ovenstående strukturdrøftelser
ud fra sogneforeningen erfaring med at fungere i et område hvor skolen for længst er lukket og vi
oplever følgerne af manglende skole & butiks udbud i dagligdagen.
En beskæring af skolen eller blot overbygningen vil få store konsekvenser for området, idet en del
foreninger i byen risikerer at mister den unge frivillige leder. Desuden må det formodes at elever
som flyttes til en anden by for videre skolegang også tager deres fritidsaktiviteter med og
fremover vil dyrke disse med deres nye kammerater. Sidst men ikke mindst risikerer man at den
begyndende tilflytning af unge, fødedygtige og resursestærke skatteydere stopper.
HS´s bestyrelse har stor forståelse for at Varde Kommune konstant må vurdere de økonomiske
konsekvenser ved den nuværende drift form, samt at intet er fredet. Vi mener dog også tiden er til
at Varde Kommunes politiske lederskab udviser mod og går imod strømmen.
I hele samfundet har der gennem mange år foregået en centralisering, måske bedst illustrer ved
kommunal reformen i 2007. Er det ikke på tide at stoppe og spørge om dette nu nødvendigvis er
den optimale løsning i en landdistrikts kommune med nogle aktive lokalområder?
Senest har vi set aktuelle tilfælde hvor man begynder at gå imod denne tendens, eksempelvis
Jammerbugt kommune. Her har man gennem længere tid koblet landdistriktsudvikling og størst
mulig faglig udvikling i folkeskolen sammen og efter en lignende proces som den nuværende i
Varde Kommune, beslutter kommunal bestyrelsen at se bort fra forvaltningens forslag omkring
centralisering & lukninger og gå en anden vej…..
Kilde https://livibyogskole.jammerbugt.dk/media/1606972/kommisorium-for-skolestruktur-oglanddistriktsudvikling-1-version-oktober-2014.pdf
Dette har resulteret i en forudsætning for en bæredygtig skole i Jammerbugt Kommune der
formuleres således:
”Kommunalbestyrelsens tilsagn om en decentral skolestruktur forudsætter, at den enkelte
folkeskole i Jammerbugt Kommune har et mindste elevtal på i hovedregel 10 – 12 elever i
gennemsnit pr. klasse målt på det antal årgange, skolen er normeret til (7 eller 10) samt en
rimelig fastholdelse af indbyggertallet og en målbar lokal indsats”
Netop den lokale indsats mener vi i HS er en styrke, Varde Kommune besidder i store mængder.
Lokalsamfundene kæmper for skolerne og alt andet, og denne lokale indsats kunne sagtens
intensiveres netop omkring den lokale folkeskole såfremt der var en vilje til dette fra forvaltningen

og politikerne. I Tistrup er vi kendt for vores ”bander” der i dag vedligeholder stadion, anlægget,
HT Hallen, Hodde Forsamlingshus og Multiarealet. En øget indsats udbredt i hele kommunen
kunne gavne folkeskolerne & økonomien samtidig, men det kræver en indsats fra forvaltningen
med hensyn til koordinering af vedligeholdsarbejdet. I Hodde har vi trods mangel på alt – skole,
butikker og offentlig transport, formået at holde lokalsamfundet aktivt og stadig udvikle området –
senest med en cykelsti til Tistrup. Derfor ved vi at det kan lykkes. Og er der hjælp & koordinering
fra en aktiv kommune som eksempelvis med indsatsen i Varde Sommerland, er det jo egentligt
utroligt hvad man kan få ud af forholdsmæssigt få penge.
I HS’s bestyrelse mener vi at man lig Jammerbugt Kommune, bør gå i retning af en række
distrikter, hvor flere mindre skoler & daginstitutioner bliver ledet sammen og derved udnytte
personalet, administrationen & de lokale ressourcer bedre. Herved opnår man det bedste af begge
veje – lokalsamfundet engageret & faglig høj standard ved at samle et bredt udvalg af lærer &
pædagoger.
Her mener vi at et af distrikterne bør være Tistrup, Horne & Sig skolerne & dagtilbud med Tistrup
som overbygningsskolen. Dette vil også sikre at det store antal elever i special tilbud på Tistrup
skole fortsat har mulighed for at gå på en skole, hvor der er jævnaldrende elever de kan spejle sig
i, fornødne resurser og eventuelt deltage i undervisningen på tværs hvor det giver mening.
Der er i dag cykelstier mellem Horne, Hodde & Tistrup og det ville være forholdsvist enkelt at
etablere en cykelsti til Sig ligeledes & i forvejen arbejder foreninger på kryds & tværs af de 3 byer,
hvilket kun kan gavne.
De samfundsmæssige konsekvenser er desværre ikke belyst i oplægget til denne høring hvilket vi
beklager. Man kan ikke blot kigge på dagtilbud & skoler uden at tage de lokale samfundsmæssige
konsekvenser i betragtning, herunder tilflytning, huspriser, arbejdspladser og lånemuligheder.
Skoler & dagtilbud er livsnerven i et mindre samfund og det må vi ikke glemme.
At så både Tistrup & Horne udviser positive tendenser med hensynet til øget børnetal i 2016 taler
kun for ovenstående model.
Vi håber i Hodde Sogneforenings bestyrelse, at politikerne i Varde Kommune nu udviser mod og
vilje til at gå imod strømmen og ikke mindst evnen til at se på kommunen som et hele og ikke blot
enkelte større centre. Skal vi fortsat have en kommune der hænger sammen, mener vi ikke der er
andre muligheder og vi mener den ønskede økonomiske gevinst kan opnås ved øget aktivering af
lokal samfundene samt en rationalisering af skolernes & dagtilbuds struktur både pædagogisk &
ledelsesmæssigt. Vi har ikke råd til at aflive flere lokalsamfund i Varde Kommune.
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