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Høringssvar vedr. Dagtilbud og skoleområdet.

Oplæg til høringssvar omkring dagtilbud og skoleområdet
udarbejdet af bestyrelsen i Starup Idrætsforening
At der bliver færre børn i Kommunen er der ingen tvivl om, men at lukke børnehaver og skoler ude i de
små lokalsamfund, er efter vores opfattelse det samme som at bide sig selv i halen. Et lille samfund uden
børnehave og skole, vil virkelig få svært ved at tilføre nye børnefamilier til området. Her kunne kommunen
være til stor hjælp,hvis man har mod og vilje til at frede børnehaver og skoler, og lade dem lukke sig selv
når kvaliteten af undervisningen udebliver. Vi har ikke indtryk af at undervisningen på de små skoler er
dårligere end på en stor skole.
Kommunen efterlyser forslag til mere kvalitet i skolerne. Det er svært, for hvad er kvalitet. I
Idrætsforeningen er det nærhed, tryghed, omsorg og så skal den enkelte udfordres på et niveau så de føler
de kan være med og dermed få en god oplevelse med hjem, hver gang de er til træning. Vi kunne da godt
forestille os at noget lignende gør sig gældende i både børnehaver og skoler, det er vi ikke et sekund i tvivl
om at det allerede bliver opfyldt i Starup Børnehave og Starup Skole
I Starup er vi så heldige at have børnehave, skole, SFO, og Idrætsforening liggende side om side, med et
fantastisk idrætsanlæg lige udenfor døren. Det giver mulighed for et godt samarbejde og det føler vi
virkelig vi har i Starup. Her opstår de første bekymringer i foreningen,hvis børnehaven og skolen lukkes.
Har vi børnene længere eller spredes de for alle vinde når de får nye bekendtskaber i nye skoler. Vi har
spurgt i DGI. om det er noget de har nogle tal på. Det har de ikke, men de må samtidig erkende at
foreninger,som har været udsat for skolelukning har rigtig svært ved at fastholde medlemstallene. Det
falder rigtig godt i tråd med det vi hører fra foreninger, som har været det igennem. Her meldes der om
nedgang på 30-40 procent i løbet af de første 3 år. Så kan man vel godt sige at der er alt mulig grund til
bekymring.
Det næste er så hvis skolen lukkes, må man formode at kommunen vil sælge bygningerne, hvad så med
omklædningen som ligger i kælderen under skolen. Skal der bygges nyt? Er det indregnet i besparelserne,
SIKKERT IKKE. Hvad med gymnastiksalen? Hvad med klublokalerne som er kommunale bygninger, men
alt det indvendige er købt og indrettet af Idrætsforeningen. Er det indregnet i besparelserne, SIKKERT
IKKE.
Vi må konstatere at Starup Tofterup som by, har brug for børnehaven og skolen, det har foreningslivet i
aller højeste grad også, men allermest er det børnene der har brug for både børnehaven og skolen, og den
tryghed det er at være i nærområdet, frem for at de skal fragtes mange kilometer frem og tilbage.
Lad os nu få ro omkring børnehaverne og skolerne i hele Varde Kommune, så vi kan få rigtig mange nye
børnefamilier til kommunen i stedet for udflytning. Spareøvelserne må gå på, samlæsning klasserne
imellem og fælles ledelse de steder det kan lade sig gøre. Det er altsammen noget som allerede praktiseres
på Starup Skole til glæde for både børn og lærerne.
Med Venlig Hilsen Starup Idrætsforening. V/ Bent Heesgaard.

