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Til
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Byrådet
Bytoften
6800 Varde

Høringssvar fra Skolebestyrelse og MED Janderup Skole, vedr.
3 oplæg til struktur i skole og dagtilbud.
Varde kommune er en landkommune med mange velfungerende landsbyer, som alle kan levere på
området: Det gode børneliv med nærvær, natur, tryghed og overskuelighed, og vi bidrager alle til
den fælles kasse. Men dette har den pris, at vi vil beholde vore skoler og daginstitutioner.
Varde Kommune har en VISION 2030, Vi i Naturen, en fin vision, der taler om naturen, som et
aktiv. På kommunens hjemmeside fremhæver man de forskellige muligheder fra købstadsidyl over
nedlagte landbrug til byggegrunde. Man signalerer stolthed over lokalområderne ved at linke til de
mange landsbyers egne sites direkte i forbindelse med tilflytterservice.
For 3 år siden kørte Varde Kommune en kampagne om, at få nye borgere til at bosætte sig i Varde
Kommune. Masser af mennesker var med på de arrangerede busture rundt i kommunen, og
politikerne var stolte over den store interesse. Gæsterne kom rundt og hørte om kommunens
attraktive landsbyer, og alt hvad disse kunne tilbyde nye borgere, en del bosatte sig derfor i Varde
Kommune.
Det forekommer kortsigtet, at man bruger kræfter og midler, for at tiltrække nye borgere, agitere for
en fornem vision, for så i næste omgang at besværliggøre hverdagen for mange borgere i
landsbyerne og sende masser af børn med busser rundt på vejene til skoler langt væk fra vor skønne
natur.
I Janderup har vi en skole, vi er stolte af og glade for, der tilbyder:
- nærvær, tryghed og overskuelighed for børn og forældre
- en høj elevtrivsel og god faglighed
- et af kommunens bedst besøgte klubtilbud
- fantastisk natur og skønne omgivelser
- et levende kulturcenter i Varde Kommune
- godt nærmiljø ved siden af børnehaven og Aktivitetshuset
- ledelse tæt på medarbejder og bruger
- kvalitet hele vejen rundt
Vi synes man burde satse og investere i lokalområderne, i landsbyerne og i landdistrikterne, da det
er her Varde Kommune stadig adskiller sig fra mængden.
Tænk om det blev et helt naturligt valg, at se i retning af Varde Kommune, når man som
københavner, århusianer eller esbjergenser fik nok af storbyrace og i stedet søgte nærhed,
hjælpsomhed, tryghed og frisk luft.

På vegne af Skolebestyrelsen og MED.
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