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HÃ¸ringssvar vedrÃ¸rende mulig lukning
af Nordenskov skole
Vi skriver dette hÃ¸ringssvar, da vi som ung lille familie i Nordenskov med et barn pÃ¥
1 Ã¥r og en mere pÃ¥ vej til marts 17 ikke mener en lukning af skolen under nogen
omstÃ¦ndigheder er en holdbar lÃ¸sning.
Vi har altid haft en stÃ¦rk tilknytning til byen og nÃ¦romrÃ¥det, hvor skolen siden dens
Ã¥bning har vÃ¦ret et stort omdrejningspunkt.
Vi Ã¸nsker vores bÃ¸rn fÃ¥r samme mulighed for skolegang i nÃ¦romrÃ¥det som vi selv
har haft.
For Nordenskov som mange andre lokalsamfund udgÃ¸r skolen og stabiliteten om dens
fremtid en vigtig forudsÃ¦tning for byens fremtid.
En lukning af Nordenskov skole vil for os betyde, at incitamentet for at forblive borgere i
Nordenskov eller Varde kommune vil blive tage fra os. Vi ser med andre ord ingen andre
udvej end at flytte, da vi vil sikre et trygt og fast bÃ¸rnehave og uddannelsesforlÃ¸b for
vores bÃ¸rn.
Jeres politiske mÃ¥l er at Ã¸ge tilflytningen til jeres ydreomrÃ¥der og Varde kommune
som erhvervskommune En lukning af skoler med dertilhÃ¸rende forringelse af
lokalomrÃ¥derne vil ikke styrke jeres visioner. Det vil ikke medfÃ¸re at byen bliver mere
attraktiv, selvom I med en anden kasse bruger penge pÃ¥ forskÃ¸nnelse af byen i
Ã¸jeblikket.
Vi er undrende over, hvad en lukning reelt vil give af sÃ¥kaldt effektivisering og
forhÃ¸jelse af indlÃ¦ringsmiljÃ¸et kontra det reelle samlede Ã¸konomiske og
socialÃ¸konomiske udgift for kommunen og omrÃ¥det.
Uden at denne hÃ¸ring skal have samme ordlyd som andres vil vi gerne henlede
opmÃ¦rksomheden pÃ¥ seneste gang I ville foretage skolelukninger. Her var det en
lukning af Starup skole, hvor eleverne skulle sendes til Nordenskov. Dette var sÃ¥ godt
som vedtaget indtil man kiggede i kassen over Ã¸gede transportudgifter, der ville blive
Ã¸get med det belÃ¸b man vurderede man sparede i skoleudgifter.
Hvor skal vi sendes hen nu og hvad bliver den samlede regning denne gang?

Var det ikke pÃ¥ tide at kigge i samtlige af jeres kasser inden der trÃ¦ffes urealistiske og
uholdbare lÃ¸sninger?
Vi hÃ¥ber de folkevalgte politikkere vil vÃ¦re i stand til at trÃ¦ffe en sund og
Ã¸konomisk ansvarlig lÃ¸sning, hvor man for en gang skyld har tÃ¦nkt sig at lave en
helhedsorienteret indsats.
SpÃ¸rgsmÃ¥let er om Varde kommune reelt har rÃ¥d til at tage en ugennemtÃ¦nkt
lÃ¸sning, der er i direkte modsÃ¦tning til vores kommunes visioner?

Med venlig hilsen

Kasper Hansen og Kimmie Nielsen
Elmevej 8, Nordenskov, 6800 Varde

