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Høringssvar fra HIP vedr. omstrukturering på skole- og dagtilbudsområdet i Varde Kommune.
En afvikling af skoletilbuddet i Horne kan få store konsekvenser for et ellers yderst velfungerende
lokalsamfund. Vi har i Horne tradition for et afvekslende, bredt og stærkt foreningsliv. Det er et stærkt
lokalsamfund, hvor borgere, erhvervsdrivende og foreninger i fællesskab sikrer et bosættelsesområde i tråd
med tiden.
Vi har en velfungerende skole, hvor såvel social trivsel som faglige kompetencer hos eleverne er i top. Vi har
en rigtig god daginstitution Regnbuen og dygtige, engagerede dagplejere til de alleryngste. Alt samme ”lige
udenfor døren” – sådan som de fleste børnefamilier allerhelst vil have det og som borgere i Horne sogn har
valgt aktivt til ved valg af bosættelsesadresse i Varde Kommune. Daginstitution, skole, hal og dagligvarebutik
er indiskutable hjørnesten i de mindre oplandsbyer. Horne skoles vestgavl prydes af ikke mindre end 16
storke – det antal børn, der er født i 2016. Der er p.t. ikke mange huse til salg i Horne by, ligesom sognet
oplever et stigende antal tilflyttere i landdistriktet omkring Horne. Det er mange unge mennesker, som har
valgt at bosætte sig netop i oplandsbyerne på grund af den nærhed, som ofte kendetegner de mindre
landsbysamfund. De er engagerede i lokalsamfundet, og aktive i kampen for at bevare de værdier, som de
aktivt valgte til ved valg af bopæl, deriblandt velfungerende daginstitution og skole.
Rammerne for en tryg opvækst for næste generation i førskole- samt skolealderen er ligeledes en
forudsætning for et blomstrende foreningsliv. Rammerne for foreningslivet er HIP, hvor langt størsteparten af
sognets idrætsliv leves. Indenfor disse rammer færdes alle sognets borgere lige fra dagplejerne, som mødes
ugentlig med deres dagplejebørn i et af hallens mødelokaler til de allerældste borgere, som benytter
billardbordene, spiller kort eller vedligeholder mobiliteten i det lokale fitnesscenter.
Skolen er ligeledes bruger af faciliteterne og lukkes skolen vil en del af indtægtsgrundlaget for HIP bortfalde
og den fremtidige eksistens blive truet. Dertil kommer, at børn og unge ofte vil ønske at dyrke idræt sammen
med de jævnaldrende, de omgås til dagligt. Flyttes deres skolegang til de store byer i kommunen, vil de
sandsynligvis også erlægge deres fritidsinteresser der. Starten på en negativ spiral er etableret. Lukker
skolen vil foreningslivet få det rigtig svært, området er ikke længere attraktivt for tilflyttende børnefamilier og
slutteligt vil dagligvarebutikkens eksistensgrundlag bortfalde. Afviklingen er i gang.
Som borger i Horne og som bestyrelsesmedlem i HIP kan det synes perspektivløst, at Horne stilles i udsigt,
at skolen skal nedlægges. Hvor er den røde tråd i dette udspil? HIP er netop tildelt 1,7 mio. kr. i tilskud til
større renoveringsprojekter for levetidsforlængelse af hallen og for reducering af energiomkostninger, til hvad
nytte hvis skolen lukkes? Er det Varde kommunes ønske at lukke de mindre lokalsamfund?
Citat fra Projektet ”PÅ FORKANT”:
Med strategiprojektet ønsker Varde Kommune at styrke bosætningen på landet og i landsbyerne. Målet er at
genskabe landområderne som attraktive steder at bo.
Hvordan hænger det sammen med ønsket om omstrukturering på skoleområdet? Lukkes de mindre skoler i
kommunen er det næppe at betragte som attraktivt at bosætte sig landdistrikterne.
Ligeledes fremgår af samme projekt, at det er ønsket at lokale aktører skal samarbejde i et produktivt
netværk. Tilflyttede såvel som mangeårige borgere, lodsejere og erhvervsdrivende i Horne sogn har på
forbilledlig vis vist vejen for resten af kommunen. Private lodsejere har afstået jord til etablering af cykelstier
– etablering af disse medfinansieret af det lokale erhvervsliv – således at skolebørnene er sikret sikre
skoleveje. Private velgørere har i stor udstrækning bidraget med egne midler til udbygning af eksisterende
idrætsfaciliteter ved HIP og der er stor velvilje til at bidrage med stort og småt for at sikre et velfungerende
lokalsamfund.
Der savnes kongruens mellem Varde kommunes udviklingsprojekter og den politik, der udøves overfor de
mindre oplandsbyer.
På vegne af bestyrelsen for HIP
Irene Pryds Bennetsen

