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Varde kommune
Rådhuset
Bytoften 2
6800 Varde
Fremsendes kun som mail til: vardekommune@mail.dk, samt relevante personer i
kommunen.

Vedr.: Fremtidig struktur i skoler og dagtilbud. Høringsbemærkninger.
Varde kommunes servicetjek af området skoler og dagtilbud, med efterfølgende oplæg til
strukturændringer udarbejdet af forvaltningen, har givet anledning til stor aktivitet i
befolkningen og der er givet udtryk for mange forskellige meninger og holdninger.
Tistrup Erhvervs- og Borgerforening har deltaget i mange møder og har selv, sammen
med Udviklingsrådet for Tistrup-Hodde, afholdt møde med ca. 200 deltagere, hvor
forskellige holdninger kom frem. Dette har givet anledning til følgende bemærkninger
der fremsendes som høringssvar fra Tistrupområdet:
1. Signalet fra forvaltningens oplæg om, at der kan/skal forventes lukning af skoler
giver omverdenen opfattelse af, at det ikke er trygt at bosætte sig i Varde
kommune. Man ved ikke hvad der kan ske, så vi må hellere finde et andet sted at
slå os ned. Hele virakken om skole og dagtilbud, har skudt alle de gode tiltag for
at få nye bosætninger til Varde, i sænk, og det vil tage år før der er rettet op på det
igen. Så kan vi kalde os "Vi i Naturen" så længe vi vil.
2. Den sidste skolereform har endnu ikke fundet sit endelige ståsted og nu begynder
der at komme ændringer. Det vil vi kalde dårlig timing.
3. Rigtig mange byer og områder har med hjælp fra kommunen og med inddragelse
af borgerne, udarbejdet Udviklingsplaner. Disse planer står nu til revision eller
ombearbejdning hvis skole og dagtilbud ændres.
4. Vi kan, med henvisning til kommentarerne ovenfor, ikke gå ind for nogen af de 3
forslag, der er fremlagt.
5. Tistrup skole og Horne skole er i dag under samme ledelse. Idrætslivet har fundet
sammen i Horne, Sig og Tistrup. Det vil derfor være nærliggende også at styrke

skolesamarbejdet, så det omfatter de tre byer, hvor overbygningsskolen forbliver i
Tistrup. I skolesamarbejdet ser vi også muligheder for at lærere underviser i fag
på alle skolerne, og dermed udnytte kapaciteterne bedst muligt.
6. Specialklasserne på Tistrup skole "Labyrinten", har elever, der aldersmæssigt
omfatter en overbygningsskole. Det er meget vigtigt at disse elever har andre
skoleelever med samme alder at spejle sig i. Denne udtalelse kommer fra forældre
til børn i specialklasserne. Det er ligeledes nærmest forbudt at flytte
specialklasseelver, da dette rent ud sagt smadrer deres hverdag i en meget lang
periode. Dette fremgår af en undersøgelse i Åbenrå kommune. Det vil altså få
store og uoverskuelige konsekvenser at flytte overbygningen fra Tistrup skole.
7. Hvis vi ser på befolkningsfordelingen i kommunen, og vi skal forsøge at have
kortest mulig transporttid og færrest mulig transportomkostninger, er vi nødt til at
have geografien på banen. Vi mener at fire geografiske områder er for lidt. 5 eller
6 områder ville mindske transporttiden væsentligt og dermed også
omkostningerne til transport.
8. I vore øjne vil det være grotesk at igangsætte en strukturændring der vil medføre
store nybyggerier af skoler og lignende. Blandt andet Tistrup skole har et
fornuftigt vedligeholdelsesniveau, og vil ikke kræve det store for at fungere i en
længere periode ud i fremtiden.

Vi kunne foreslå at Varde kommune bibeholder alle skoler som nu, og får formidlet
budskabet:
Varde kommune "Vi i Naturen" passer på vore små bysamfund og I kan trygt bosætte jer,
der er plads til jeres børn, fremtidens råstof.
Evt, skole ændringer kan kun ske hvis skolerne selv vil, eller hvis forældrene forlanger
det.
Med det omfattende materiale der er fremskaffet og fremlagt i forbindelse med denne
høring, tror vi ikke der findes hjørner der ikke er belyst. Vi kan kun opfordre byrådet til
at bruge deres sunde menneskelige fornuft, når der skal træffes en afgørelse, og tænke på,
at uden børn og tilflytning, har vi ingen livskraft fremad.
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