
SKRIVELSE TIL VARDE KOMMUNE  
Att: Skoleudviklingskonsulent Ole Holdgaard, mail: olho@varde.dk 
 

Vedr. forslag til ændring af skoledistriktsgrænser 

Igennem min post som skolebestyrelsesmedlem i Agerbæk og Starup skole, er jeg blevet informeret 
om, at der er forslag fremme om at ændre skoledistriktsgrænserne mellem Agerbæk og Næsbjerg 
storskoledistrikt. 
 

Jeg vil gøre opmærksom på de udfordringer og problemstillinger, der er ved en grænseændring.  
 

En ændring af skoledistrikt grænserne er ikke bare et spørgsmål om, hvor børnene går i skole. Det 
handler også om vores lokalsamfunds sammenhængskraft. Når tilhørsforhold bliver ændret, så ændre 
det også på sociale relationer. Det påvirker foreninger og råds virke, når de skal rekruttere deres 
medlemmer. Her kommer nogle eksempler.... 
 

Udviklingsrådene 

Udviklingsrådet Helle Øst og Udviklingsrådet Helle Vest er opdelt efter grænserne i Agerbæk og 
Næsbjerg storskoledistrikt, -det er vedtægtsbestemt. Derfor vil den foreslåede grænseændring betyde, 
at Roust bliver en del af Udviklingsrådet Helle Øst. Det får selvsagt konsekvenser for de 2 
udviklingsråds virke. Rådsmedlemmer fra Roust skal pludselig være medlem af Udviklingsrådet Helle 
Øst. 
 

Foreningsliv 

Når skole grænser flyttes, så flytter man også sociale relationer. Det vil få betydning idræts og 
foreningsliv. Hvor man før gik i skole i Næsbjerg og nu flytter skole til Årre, så vil det være naturligt at 
dyrke sport og fritidsinteresser i Årre. Det ændre meget i den nuværende sammenhængskraft. 
 

Sammenhængskraft 

Vrenderup har siden skolenedlæggelsen i 1968 hørt til Agerbæk Skole. Derfor er der overvejen flest 
sociale relationer mellem folk i Vrenderup via deres børns skolegang i Agerbæk. Ved at de fleste børn 
fra Vrenderup går samlet i Agerbæk skole, så leger de sammen og lærer hinanden at kende. Det er 
med til at styrke sammenhængskraften i Vrenderup også blandt forældrene.  
 

I Vrenderup er der stort set lige langt til Agerbæk, Nordenskov, Næsbjerg og Årre skole. Hvis børn fra 
Vrenderup splittes mere op i forskellige skoledistrikter, så sætter det sammenhængskraften under 

pres.  
 

Skift af skoledistrikt i Vrenderup 

Jeg har fuld forståelse for de forældre, der i dag bor tæt på skoledistriktsgrænsen, som ønsker at skifte 
skoledistrikt, fordi de føler, de har et andet tilhørsforhold.  
Spørgsmålet er hvad man gør når ejendomme tæt på skoledistriksgrænsen bliver handlet og de nye 
ejer har andre tilhørsforhold. Kan de så få skiftet skoledistrikt igen efter forgodtbefindende? 
 

En bredere høring ønskes 

Jeg kender til forslaget om ændring af skoledistriktsgrænser fordi jeg sidder i Skolebestyrelsen i 
Agerbæk og Starup skole. Jeg har ikke hørt om det som medlem af Udviklingsrådet. Og dette er en 
aktuel sag for Udviklingsrådet. 
Det er en fejl, at dette forslag ikke er kommet ud i en bredere høring, da det er en sag som påvirker 
vores lokalsamfunds sammenhængskraft. Jeg vil derfor opfordre forvaltningen i Varde Kommune, at 
der skrives direkte til alle berørte foreninger og råd i Helle-området. Det drejer sig om borger-, idræts 
og fritidsforeninger samt Udviklingsråd. 
 
 
Bedste hilsner 
 

Claus Vestland Jeppesen 
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