Horne, d. 5. januar 2017

Høringssvar vedr. strukturdrøftelser i dagtilbud og skoler
I 2010 begyndte vi, som ungt par, at kigge efter vores drømmejendom. Det skulle vise sig at være
en længere proces end først antaget, da vi selvfølgelig havde nogle krav der skulle indfries. Et af
disse krav drejede sig om, at det skulle være overskueligt for vores kommende børn, at komme i
skole. Ikke noget med 10km på cykel eller endnu flere kilometer i bus. Det skulle også helst være
forholdsvis trafiksikkert, når nu engang vores kommende børn ville blive store nok til at skulle på
cyklen og selv komme i skole. Vi fandt langt om længe vores drømmeejendom, og minsandten om
den ikke, udover at opfylde alle vores andre mange krav, lå centralt placeret mellem 2 skoler –
Horne og Tistrup skole! Uanset hvilken af de to skoler vi vælger til vores børn, er afstanden
fornuftig og med cykelsti hele vejen. Derudover vidste vi ikke, at der i Horne også eksisterer en
dejlig lille børnehave og en fantastisk gruppe dagplejere.
Hvis vi skulle se efter vores drømmejendom i dag – og disse strukturændringer var en realitet. Så er
vi ikke sikre på vi havde købt vores drømmejendom i Varde Kommune. Vores drøm er, at vores
børn skal vokse op i et lille samfund, hvor man går i børnehaave og skole med børnene fra vejen og
byen. At nærheden er til stede i institutionerne, og at vores børn – når de er ældre – kan cykle med
kammeraterne til skole. Vi ønsker ikke, at vores børn skal fragtes mere end 10km for at komme i
skole og hjem igen.
Siden vi er flyttet til, er der flyttet mange flere unge mennesker til området. Vores klare
fornemmelse er, at det igen er moderne at bo på landet og flere unge vælger at flytte ud hvor der er
højt til himlen. I Horne sogn er der født 16 børn i 2016! Den første Horneborger i 2017 er allerede
kommet til. Vi synes dette tydeligt viser tilflytningen af nye stærke krafter til de små byer.
Vi håber, at I politikere, vil se jer omkring en ekstra gang, inden I tager en beslutning. Vi er sikre på,
at der kan spares penge på skole- og dagtilbudsområdet, men vi mener også, at det at lukke
dagtilbud i de små samfund ikke er den korrekte måde. De mindre samfund har brug for de lokale
dagtilbud, for at bevares.
Vi synes at Varde kommune bør have mere fokus på de små samfund, som kan lokke mange nye
tilfyttere til kommunen, hvis ellers kommunen er villig til at bevare de små landsbyer på tværs af
kommunen.
I stedet for at starte med at lukke en masse institutioner og nedlægge matriklerne, bør man se på, om
der er andre steder der kan spares – måske mange små ting kan give en større besparelse. Alle
aspekter skal naturligvis medregnes i eventuelle skole- og dagtilbugslukninger, så Varde kommune
ikke står i samme situation som da Skovlund Skole blev lukket, og de børn som kommunen troede
flyttede til Ansager Skole, forblev på en nyetableret friskole i Skovlund.
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