Høringssvar budget 2021 - 2024
Vedr. Skoleområdet og udvikling i Norddjurs kommune.
Af Heine Eriksen, Stenvad hede 8586 Ørum Djurs.
Forslag til etablering af overbygning 7-9 kl. på Glesborg skole, til gavn for hele Norddjurs kommune.
I 2019 mistede vi overbygningen og det tog livet af folkeskolen i Ørum. Vi kæmpede og råbte at det ville
ødelægge skole og lokalområdet, men ingen hørte på os. Vi frygtet at vores børn skulle sidde i busser i
timer, men det blev ignoreret. Vi tabte kampen i 2019 vi stod nogle tilbage i folkeskolen og håbede vi tog
fejl måske det gik alligevel, vi gav det en chance. I så at borgere ville etablere en friskole for at bevare en
overbygning, I så man valgte folkeskoler i Syddjurs og andre fri- eller privatskoler og alligevel lod i det ske.
Nu lukker I så folkeskolen i Ørum helt, med en begrundelse som man kunne have forudset efter jeres
handling.
Ikke mange turde sige højt i 2019 at vi skulle lukke en skole og bakke op om den anden, for hvilken by ville
afgive en skole frivilligt, når man ved hvad den betyder for lokalsamfundet. Hvilken by skulle pege på egen
skole og give den dødsstødet, det kan man ikke og var det en beslutning der var fair at lade ligge til
borgerne. Nej derfor kæmpede alle for egen skole, det kan man ikke bebrejde nogen.
Vores frygt for at vores børn skulle sidde i busser i timer blev virkelighed. Børn står i dag i Grenå og venter
på bussen i regn og vind i 45 minutter. Børn tager af sted kl. 6,30 og komme hjem sidst på eftermiddagen,
de er trætte. De som dyrker sport, gør det nu i Grenå og ikke lokalt og jeg kunne blive ved, alt hvad vi
frygtet er fakta og borgere der kan vælge, vælger fra, de vælger friskoler eller tager til Syddjurs det har
fejlet big time.
Sket et sket og vi skal videre, men begå nu ikke samme fejl igen, der er meget mere på spil end bare en
overbygning. En folkeskole i Glesborg som den er i dag 0-6 kl. og med den viden vi har i dag om at børn fra 7
kl. skal skifte skole med transporttider på timer kan ikke trække flere til. I bedste fald er der børn til 6 kl. og
så vælger man folkeskolen i Syddjurs eller de som kan, en lokal friskole til de sidste klassetrin 7-9 kl.
Borgere i området der skal starte børn i skole vil se på om deres børn kan gå i en skole til 9 kl. uden at skulle
skifte matrikel og flere og flere vil fravælge en skole uden overbygning. Om få år kan vi have samme
situation i Glesborg, et for lille elevtal og så starter det hele igen.
Lokalsamfundet lider skade allerede nu, mange kan ikke bakke op om fritidsaktiviteter eller andre lokale
tiltag, vores børn kan ikke nå hjem eller er for trætte. Mange kan ikke se os selv blive boende i et område
hvor en skolegang ikke længere er en realistisk mulighed og der vil ikke komme nye resurse stærke
børnefamilier til området. Hvordan skal børnetallet stige når vi fodrer hunden med sin egen hale og hvor
skal skattekronerne komme fra hvis vi ikke gør en indsats og tilbyder muligheden for en rimelig skolegang.
Men tilbyder vi en folkeskole 0-9 kl. i midten af Djursland vil alle i Norddjurs kunne komme til og fra en
folkeskole inden for rimelig tid og afstand, det vil ikke kun holde sammen på lokalsamfundet i midten af
Norddjurs, men hvis vi gør det klogt, kan det blive starten på en fantastisk udvikling af både folkeskolen og
Norddjurs kommune. Får vi en folkeskole med overbygning i midten af Djursland vil der komme ro på
skoleområdet for første gang i mange år.

Skab nu en unik folkeskole, en frontløber for små folkeskoler i landkommuner.
En lille folkeskole med stort udbud, det kan trække tilflyttere og ikke mindst holde på os der bor her endnu.
Se kvaliteten:
Nærhed, tryghed, et moderne og unik udbud, udvikle en folkeskole hvor andre kommuner skære ned,
styrke lokalsamfundet, branding af Norddjurs kommune en kommune der tilpasser og udvikler sig.
Ja, Vi skal løse det anderledes ikke bare at tilbyde 7-9 kl. og det er ikke bare 3 klasselokaler mere, men det
kan lad sig gøre:
Se mulighederne:
En overbygning der tilbyder det bedste fra hele Norddjurs kommune, vi ligger lige i midten vi kan faktisk se
360g rundt og smage det bedste fra alle verdens hjørner, leg med tanken om tema uger/dage f.eks. i Grenå
i de bedste omgivelser med faglokaler og faglærer, tema uger/dage ude i naturen og virksomhedsbesøg. Vi
er jo fleksible, udfordringen for os er jo, at vi ikke hver dag skal have vores børn i busser i timer, så det der
ikke kan løses i lokaler i Glesborg, kan man jo sagtens gøre spændende og tilpasse på udvalgte dage eller
temauger eller lign. andre steder. Så har man dagligdagen med nærhed og fordybning i Glesborg med
skoledage der giver overskud til fritidsliv og udvikling i lokalsamfundet.
Lad os nu udvikle midten og Norddjurs kommune sammen og lad ledere og lærer komme med input til
løsninger. Jeg er sikker på de har mange flere og bedre løsninger. Lad det blive innovativt og moderne hav
en vision så der bliver udvikling, ikke bare mere af det samme eller afvikling, men udvikling.
Har det omkostninger, Ja og Nej ikke på den lange bane og som jeg hørte vores Borgmester udtale sig på
TV2- Østjylland den 08.09.20, så er det ikke driften der er udfordring og ja der er en etablerings omk. men
udfordringen var om man kunne tilbyde kvaliteten. Den etablerings omkostning bør man finde og give lidt
tilbage til folkeskolen i midten, det er en lille investering med et meget stort afkast til Norddjurs kommune,
lokallivet og vores børn. Kan kvaliteten tilbydes godt nok? selvfølgelig kan den det, kvalitet er ikke for alle
en stor skole med mange elever, kvalitet er flere ting og kan gives på mange andre måder. Børn der trives
og har overskud, tager helt sikkert bedre imod læring, det kræver ingen større analyse eller Excel ark.
Lad os få en hel folkeskole tilbage i midten og hvis ikke politikere skal have visioner på folkeskolens vegne
hvem skal så?
Venlig hilsen
En børnefamilie som nu står over for et uventet skolevalg, vi er fleksible men vores børn kommer ikke til at
side i bussen i timer hver dag, så vi overvejer Glesborg eller Syddjurs kommune som mange andre i vores
område, gør nu vores valg let, giv overbygningen tilbage til midten.
Heine Eriksen

