Til Varde Kommune.

Malle d.4.dec.2016

Kære byrådspolitikkere.
Høringssvar til struktur i skoler og dagtilbud.
Vi er selv tilflyttere til kommunen for godt 22 år siden. Vi valgte at bosætte os i Malle, 7 km. fra Horne, ude på landet,
hvor vi har nydt freden og roen i vores dejlige natur. Vi valgte netop Horne, da der var en velfungerende børnehave og
skole. Der var en skolebus, som kørte ad Mallevej og transporttiden var forholdsvis kort til skolen. Det gjorde vores
hverdag kunne hænge sammen. Vi fik 4 børn og alle har gået på Horne Skole, hvor de har fået en tryg skolegang, inden
de skulle videre på overbygningsskolen i Varde og den sidste i Tistrup. Dette vil vi for alle unge forældre i de små sogne
ønske skal kunne fortsætte. Nærheden i dagligdagen er utrolig vigtig for alle børn.
Vi synes Varde Kommunes byråd skal se styrken i de små lokalsamfund med små skoler og børnehave tilbud. ”Vi i
naturen” lyder jeres vision ..... Vil Varde Kommunes byråd leve op til dette? Brug den pragtfulde natur i de små samfund i
og omkring de små skoler.
Vi synes Varde Kommune, som måske den eneste i landet, skal profilere sig med, at de er kommunen der tør gå imod
strømmen og have mange små velfungerende børnehaver og skoler. Vise de vil lokalsamfundet i hele dets udstrækning.
I vil gerne have tilflyttere til Kommunen. Vi tror de fleste tilflyttere med små børn eller dem som påtænker at stifte familie,
ser på dagpleje, børnehave, skole, skolebus, skolevej, cykelsti, idrætsmuligheder, indkøbsmuligheder og foreningslivet.
Varde Kommune skal profilere sig på Barnets tarv. Det vil sige, de ikke vil sætte børnene på lange busture for at komme
i skole og lige så tilbage igen. De har en lang nok skoledag efter den nye skolereform er trådt i kraft.
Varde Kommune skal profilere sig på nærheden i dagligdagen for børnefamilier.
Det er billigere at købe hus i de små lokalsamfund frem for Varde by. Det kræver selvfølgelig tit mere end en bil, da de
offentlige transportmidler ikke er tilstrækkelige. Men det er der jo også råd til når huspriserne ikke er så høje. Men hvis vi
ikke har en børnehave og en skole m.m. at tilbyde unge tilflyttere kan vi ikke tiltrække dem. Det kan da ikke være i Varde
Kommunes interesse.
Vi synes det er tanke vækkende, at I som byrådspolitikkere ikke kan se, at i smadrer alle små lokalsamfund med den
struktur ændring på børnehave- og skoleområdet i har sat i værk.
Børnene kommer til at dyrke deres sport i den by de får deres skolegang med kammerater, hvilket vil sige de ikke
kommer hjem i vores lokalforeninger og dyrker deres sport og andre interesser.
Aftenskolen benytter skolens lokaler i en bred vifte af tilbud.
Vi hører i dagspressen at fødselstallet vil stige med 21% på landsplan hvilket er meget positiv.
Skal vi ikke få dem til at blive født i Varde Kommune? Bevare vores lokale børnehaver og skoler?
Vi har et forslag til jeres nye børnehave og skolestruktur.
Vi håber selvfølgelig på, at Varde Kommune vil bevare den struktur vi kender i dag i børnehaven og skolen.
Hvis ikke mener vi, at Varde Kommune bør se hvordan man har tacklet problemet med faldende børnetal i foreningslivet.
Her er der et stærkt samarbejde mellem Horne, Tistrup og Sig/Thostrup. Dette samarbejde kan overføres til børnehave
og skolelivet.

Der er tre skoler i Varde by. Lykkesgårdsskolen er lige blevet renoveret, Sct. Jacobi skole er nybygget og Brorsonskolen
er nedslidt og skal renoveres for mange millioner. Den bør lukkes. Hvis der er for mange børn til at dække
Lykkesgårdsskolen og Sct. Jacobi skole i Varde by kan de transporteres i en bus og blive kørt til en landsbyskole, som
med glæde vil tage imod dem og give dem et skoleliv med nærvær og tryghed.
Kære politikkere; i er folkevalgte, fordi vi tror på i vil træffe de rigtige beslutninger i vores interesse. Tænk jer rigtig godt
om. Jeres valg får stor betydning for vores hverdag og fremtid.

Med venlig hilsen Ninna og Gert Gejl Pedersen, Mallevej 104,6800 Varde.

