Søby Ærø, den 9. januar 2012
Høringssvar vedr. ændring af børnepasnings- og skolestrukturen i Ærø Kommune.
ada@aeroekommune.dk

Det var med stor glæde og tro på fremtiden, at vi i Søby Lokalråd i foråret 2011 forholdt os til
etableringen af Ærø Landsbyskole. Vi var alle enige om, at Ærø Kommune her havde givet
muligheden for at opbygge en unik skole på Ærø, der kunne rumme nogle fantastiske
muligheder for såvel elever som lærere og dermed også nogle gode muligheder for Ærø som
et bæredygtigt samfund.
Efter det første halve skoleår, som Ærø Landsbyskole, med den nye ledelse og det store
engagement fra skolens personale, er det Søby Lokalråd’s overbevisning, at Ærø
Landsbyskole med samlingen af børnehave, SFO og skole er godt på vej til at blive den
facilitet og det samlingspunkt, vi alle havde håbet på.
Det er vores overbevisning, at Ærø Landsbyskole vil være et væsentligt parameter for mange
børnefamilier til at vælge Ærø, som det sted hvor de ønsker, at slå sig ned.
Søby Lokalråd vil fortsat gøre vores til at hjælpe med denne proces, til gavn for udviklingen
på Ærø.
I forbindelse med det udsendte høringsmateriale, er det derfor med nogen overraskelse at
kunne konstatere den store besparelse der lægges op til på skoleområdet. Den foreslåede
tildelingsform vil ramme de små skoler og specielt Ærø Landsbyskole meget hårdt, så hårdt
at man kan betvivle skolens overlevelse. En besparelse svarende til en reduktion af
personalet med ca. 30 %, vil få store følger for fagligheden, det kan forventes at
undervisningen bliver af så dårlig kvalitet, at mange forældre vil fravælge Landsbyskolen som
på den baggrund afvikles "indefra".
Ærø har gennem mange år haft et godt skoletilbud til alle øens børn. Dette mener vi er meget
vigtigt af fastholde. Gode skoler og børnepasningstilbud er et meget vigtigt parameter for at
kunne fastholde eller endog tiltrække nye familier til Ærø.
For at fastholde den succes Ærø Kommune har lagt op til ved etableringen af Ærø
Landsbyskole, og dermed de muligheder dette giver Ærø, håber Søby Lokalråd at der kan
findes økonomi til at holde den traditionelle gode standard Ærø har på skoleområdet også på
Ærø Landsbyskole. Vi er som nævnt ovenfor overbeviste om, at konsekvensen af det
fremlagte spareforslag vil føre til fravalg af Landsbyskolen og dermed vil en lukning af skolen
være en realitet. Dette til skade for Ærø som helhed og i sagens natur, også for Søby
området.
Søby Lokalråd finder at der er mange gode initiativer på vej i Søby området. Initiativer der vil
styrke Ærø på mange måder og dermed være med til at skabe nye muligheder for
arbejdspladser og bosætning på Ærø. Vi vil derfor opfordre Ærø Kommune til, at fastholde det
gode tilbud som Ærø Landsbyskole er, herunder økonomisk, at sikre den personalestab, der
er nødvendig for at skabe de faglige og sociale rammer, der er nødvendige og afgørende for,
at børnene kommer godt på vej i livet.
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