Nordenskov den 2. januar 2017
Varde Kommune

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE STRUKTURDRØFTELSER I DAGTILBUD OG SKOLER I VARDE KOMMUNE
På vegne Nordenskov Borgerforening samt lokale medlemmer af Udviklingsrådet Helle Vest skal
undertegnede hermed afgive nedennævnte høringssvar på ovennævnte.






Varde kommune er en landkommune
De faldende elevtal
Nordenskov er en levende by, som bliver slået ihjel med lukningen af skolen
Nordenskov Skole skal bevares

Varde kommune er en landkommune
Varde Kommune er en landkommune og skal vedblive at være en sådan. Af kommunens samlede
indbyggere bor langt over halvdelen ude på landet og i de små landsbyer spredt ud over det ganske
betydelige antal m2, som kommunen dækker. Vi borgere uden for Varde By, som sætter kryds på valgdagen
til kommunalbestyrelsen, er ikke flyttet til Varde Kommune endsige forblevet her, fordi vi gerne vil bo i
rolige omgivelser i små samfund med naturen uden for vinduet.

Varde Kommune skal ikke konkurrere med Esbjerg om indbyggere på de samme præmisser – tværtimod.
Dette fremgår i øvrigt også af den bosætningspolitik, som kommunens politikere har vedtaget.
De faldende elevtal
Som anført i en række andre høringssvar fra vores bys repræsentanter og privatpersoner, så falder
elevantallet klart mest i selve Varde By. Ifølge kommunens egne prognoser vil dette medføre, at Varde By i
2022 har 260 ledige elevpladser beregnet med udgangspunkt i 20m2/elev – og dette endog iberegnet
elevantallet i Alslev som sammen med tidligere Helle Kommune er de eneste steder, hvor elevantallet
stiger i omhandlede periode ifølge prognosen. Med et areal på ca. 5.200 m2 i overskud i Varde By pr. 2022,
er næsten 40 % af bygningerne på Brorsonskolen overflødige. Disse tal både bør og skal en ansvarlig
kommunalbestyrelse inddrage i de kommende strukturdrøftelser. Alt andet vil være uforsvarligt, særligt når
henses til, at Brorsonskolen har et massivt vedligeholdelsesefterslæb opgjort til mere end kr. 80 mio..
Nordenskov skole har ikke ifølge samme prognose et fald i elevantallet, som kan godtgøre en lukning af
skolen, særligt ikke når henses til, at Nordenskov ligger i det område i kommunen, som bidrager positivt til
kommunens egne prognoser over de kommende elevantal i kommunen.

Nordenskov er en levende by
I forlængelse af ovenstående kan tilføjes, at Nordenskov er en meget aktiv landsby, som allerede har
iværksat mange initiativer for at tiltrække nye borgere til byen, og dermed til Varde Kommune. Af tiltag i så
henseende kan nævnes:
Kraftig eksponering i forhold til tiltrækning af soldater til byen i konsekvens af, at Varde Kaserne blev
hjemsted for Sergentskolen efter seneste forsvarsforlig. En strategi, som er lykkedes, idet vi har fået flere
tilflyttede soldaterfamilier.
Owen Luft Kånsert, som tiltrækker et publikum på 6.000 mennesker, hvor hele byens befolkning enten
lægger veje/haver og/eller arbejdskraft til.
Et blomstrende unge-miljø med Øse Efterskole som det store kreative udgangspunkt
Et meget stærkt og samlet foreningsliv, som senest har medført, at byen blev udpeget som en del af LARprojektet, som allerede er iværksat. De involverede ejendomsbeboere støttede op herom med en hel
exceptionel tilslutningsprocent.
Byen blev i 2012 af Varde Kommune udnævnt til årets landsby
Byen fik senest TRE blomster tildelt på én gang i organisationen Blomstrende Landsby.
Konsekvenser af lukning
Kommunens politikere har med udgangspunkt i en rapport fra 2008 fra Rambøll stedse fastholdt, at
landsbyerne ikke lukkes, fordi skolen lukkes, men at dette er omvendt. Undersøgelsen viste imidlertid kun,
at dette var korrekt i 70 % af tilfældene. Nordenskov er ikke en del af disse 70 %. Undersøgelsen er i øvrigt
foretaget i et boligmarked, som er helt usammenligneligt med det nuværende efter finanskrisen, hvor
flyttemønstre, belåningsmuligheder, brændstofpriser mv. i høj grad har indflydelse på flyttemønstre og
boligmarkedet. Denne undersøgelse kan derfor ikke fremstilles som en ansvarsfritagende begrundelse for,
at kommunens politikere ved en lukning af Nordenskov Skole har et ansvar for følgende:
Huspriserne falder, og dermed enten taber kommunens borgere store penge ved en fraflytning eller også
stavnsbindes vi med en konstant faldende skatteindtægt til følge for kommunen.
Udviklingen vil selvsagt gå i stå i forhold til tilflytning til byen, da ingen vil ønske at flytte til en landsby uden
skole, og byen vil udvikle sig til en seniorby.
Nordenskov Skole skal bevares
Vi er alle enten forblevet eller tilflyttet Nordenskov by, fordi byen har ovennævnte kvaliteter, herunder er
byens skole omdrejningspunktet for alle de sportslige aktiviteter i byen, og centrum for Owen Luft Kånsert.
Skolen er byens 125 børns trygge base i dagligdagen, hvor alle fritidstilbuddene til dem udspringer fra. De
går fra SFO til sport/gymnastik, Juniorklub til fodbold – alt inden for samme matrikel. Det er et helt unikt

samlingspunkt for vores børn, og en stor del af grunden til, at de fleste af os enten har valgt at blive her,
flytte tilbage hertil eller bare slet og ret flytte hertil.
Dagpleje tilbydes i byen, og denne har et udstrakt samarbejde med byens børnehave Teglhuset, der ligger
blot få meter fra skolen. Det giver en genkendelighed og tryghed hos vores børn, som gør vores lille by hel
unik.
Skolen har gang på gang vist i alle undersøgelser, at kvaliteten af såvel miljøet som undervisningen er i top i
kommunen. Skolen bliver stort set ved hver eneste nye tiltag udpeget til ”forsøgsskole” i kommunen. Dette
må alt andet lige i kommunens forvaltnings perspektiv indebære, at kommunens forvaltning anser skolen
for en stabil og omstillingsparat skole med engagerede medarbejdere og elever. At skolen derfor til skade
for byens tiltag i forhold til at tiltrække tilflyttere igen og igen skal inddrages som potentiel lukningstruet
skole er derfor i forhold til udgangspunktet for høringen (kvalitet i skolen) de undertegnede helt
uforståeligt.
Nordenskov Skole savner ikke elever – heller ikke fremtiden, og slet ikke, hvis disse lukningstrusler kunne
ophøre. Nordenskov har helt utvivlsomt brug for skolen, som er samlingspunktet for byens foreningsliv og
sportslige aktiviteter.
Derfor skal skolen i Nordenskov heller ikke lukkes.
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