Høringssvar vedrørende en samlet og stærkere folkeskole i Glesborg
Stenvad Borgerforening har udarbejdet et høringssvar på vegne af borgerne i Stenvad.
Vi kunne ønske os, at man traf beslutninger ud fra mere langsigtede overvejelser vedrørende områdets
fremtid. Stenvad Borgerforening frygter, at Norddjurs Kommune i sin spareiver kommer ind i en ond spiral,
hvor vi forarmer kommunen i en sådan grad, at vi som kommune mister tiltrækningsværdi for almindelige
børnefamilier.
Vi ved, at børnenes vilkår og udviklingsmuligheder er noget af det der vejer tungest, når moderne familier
træffer beslutninger – eksempelvis om, hvor de skal bo. Det kan derfor blive skæbnesvangert for Norddjurs
Kommune, hvis folkeskoletilbuddene forringes i en sådan grad, at ingen almindelige mennesker har lyst til at
bo her. Derved risikerer kommunen at ende i en nedadgående spiral med færre og færre skatteborgere til at
bidrage positivt til fælleskassen, og flere der vil medvirke til at belaste kommunens økonomi. Resultatet vil
være flere og voldsommere sparekataloger i fremtiden.
Hvis man i stedet tænker langsigtet, så tror vi på, at den pragtfulde natur, gode fritidstilbud og
velfungerende daginstitutioner i samspil med stærke skoler vil kunne tiltrække mange børnefamilier i
fremtiden, som vil kunne bidrage til den positive udvikling, som allerede er i gang rundt omkring i de små
byer på egnen. Hvis vi aktivt i stedet kunne satse på at tiltrække nye børnefamilier, tilbyde dem et samlet
skoleforløb og undgå at de flytter til de større byer med flere tilbud, så vil kommunen også fremover have
bedre mulighed for yde støtte til de børnefamilier, der har brug for hjælp og støtte.
Norddjurs Kommune har en hel række fantastiske trækplastre i form af de mange småbyer i Midten og nogle
ekstraordinære naturskønne områder – lad os da satse på at opgradere disse områder, så de fremstår som
attraktive, smukke og spændende områder, frem for den nuværende tendens, hvor livet suges ud af byerne
fra centralt hold, til trods for en massiv lokal aktivitet for at modvirke de hendøende spøgelsesbyer.
Velfungerende skoler uden for mange afbræk i elevernes skoleforløb, i relativ nærhed, er livsnødvendigt for
at sikre områdernes fortsatte eksistens og stoppe affolkningen!
Set fra børnenes perspektiv, så er kontinuitet og faste trygge rammer altafgørende for identitetsdannelse og
fremtidsmuligheder. Det handler om kontinuitet i hverdagen og kontinuitet på den lange bane. Mange børn
oplever i forvejen mange forskellige former for brud i form af skilsmisser, familiers opløsning, flytninger,
etablering af nye familier osv. Hvis nu også det offentlige i stigende grad begynder at bidrage med kaos og
opbrud i de vante rammer i folkeskolen – som ofte fungerer som en del af børnenes samlede tryghedsbase så vil vi opleve forskellige former for negative reaktioner på dette fra børnenes side.
Herudover vil de nye og længere afstande til skolen i Grenå også betyde, at mange børn og forældre i
stigende grad vil blive fremmedgjorte i forhold til skolen og det miljø den ligger i. Skolen som samlingspunkt også for de ældste elever - for nær- og lokalsamfundet vil være en saga blot!
Vi håber, at Norddjurs Kommune finder andre måder at få budgettet til at gå op end at afvikle de mindre
lokalsamfund.
Med venlige hilsner
Stenvad Borgerforening

