Horne Sogneforening
Høringssvar vedrørende strukturdrøftelse på dagtilbuds- og skoleområdet
I en lang årrække har der været en tendens til, at fremtiden for vore institutioner, skoler og
lokalsamfund skal baseres på beregninger, - men fremtiden kan ikke beregnes, den skal vælges.
I Horne og andre lokalsamfund er det vigtigt for den fortsatte positive udvikling, at Varde kommune
får lavet en overordnet plan for landsbysamfundene, hvad vil man med dem?
Det er vigtigt for den fremtidige tilflytning af unge familier, at der fortsat er børnepasning i såvel
dagpleje, børnehave og skole. Ligeledes er indkøbsmulighederne og foreningslivet en vigtig faktor, når
der vælges fremtidig bosætning.
I Horne er kvalitet velfungerende pasningsmuligheder og skole. Kvalitet i skolen er topplacering i
nationale trivselsmålinger, holddannelser på tværs af årgange, således at der tages hensyn til den
enkelte elevs niveau. Kvalitet er med den størrelse Horne skole har, at det er en filialskole med fælles
ledelse og administration med hovedskolen og fælles aktiviteter til fælles inspiration. Kvalitet er
nærhed, det være sig både i børnehave og skole, hvor alle kender hinanden såvel børn, forældre og
personale.
Kvalitet er ikke lang transporttid. En sen hjemkomst vil være et problem for vore foreninger, det være
sig spejder, 4-H, idrætsforening, gymnastik og fitness. Det vil blive vanskeligt at rekruttere unge
ledere og deltagere i de forskellige foreninger med de færre timer til rådighed. Ligeledes vil der være
en tendens til, at man dyrker fritidsinteresser der, hvor man har skolekammerater. Kvalitet er ikke, at
det kan blive nødvendigt at indskrænke personalet i Horne Hallen på grund at mindre udlejning fra
såvel skole som foreninger. Kvalitet er ikke, at aftenskolen bliver hjemløs, hvis skolen lukker.
I Horne er der en god omsætning i hushandelen. Her flytter unge mennesker til, her fødes mange børn,
hvilket også er med til at holde et højt niveau i vores Brugs.
En klog socialdemokratisk byrådspolitiker sagde for flere år siden, at skoler nedlægger sig selv.
Hermed mente han, at forældrene ville flytte deres børn, hvis kvaliteten ikke var i orden. I Horne er
kvaliteten i orden.
Det kloge valg set fra vores synspunkt er at bevare institutioner og skoler i de små samfund.
En nedlæggelse af skoler og børnehaver er definitivt, så tænk jer om!
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