Høringssvar om ændringer af skoledistrikter i Tjørring (secenarie 3 inklusiv Gødstrup)

Engbjergskolen ønsker at afgive følgende høringssvar til Børne og Familie Udvalget.

Prognosetal som baggrund for beslutning
Prognosetallene for Engbjergskolens elevtal har de sidste par år haft en tendens til skyde over målet. Vi
oplever desværre, at der er en stor forskel på det elevgrundlag vi har i skoledistriktet og de faktiske elever, vi
indskriver. Ser vi på tallene for det kommende skoleår 2019/2020, har vi indskrevet 229 pt. og ikke 247 som
prognosen fra 2018 forudså. Det betyder tre kommende årgange med kun et spor.
Spørger vi ind til forklaringer på, hvorfor vi specielt mister elever til Snejbjerg Skole, forstår vi, at følgende er
afgørende for denne tendens:





At den nye Snejbjerg Skole ligger tæt ved hovedvejen med gode parkeringsforhold, således at børn
nemmere bringes og hentes.
At en ny skole med overbygning er mere attraktiv og vælges af ny-tilflyttere.
At vi ikke har en vuggestue på vores fødeinstitution Engblommen og at et lokalt valg af vuggestue
dermed betyder, at børn starter i institutionen Børneuniverset, der afgiver børn til Snejbjerg skole.
At elever i Studsgård i høj grad vælger friskolen

På den baggrund har vi svært ved at forestille os, at Engbjergskolen vil blive udfordret i forhold til at blive tresporet i forbindelse med at være distriktsskole for Gødstrupområdet, sådan som det hele tiden har været
tænkt.

Sikker skolevej og skolebus
Vælger man at ændre skoledistrikterne vil det, som også beskrevet i høringsmaterialet, betyde, at man højst
sandsynlig bliver nødt til at bygge en omkostningstung tunnel under jernbanen og samtidig tilbyde elever
skolebuskort.

På baggrund af dette vil vi opfordre til, at man holder fast i at Gødstrup skal tilhøre Engbjergskolens
skoledistrikt, som det har været planen lige siden den nye Snejbjerg Skole blev bygget.
Der er allerede anlagt ny asfalt fra f.eks. Bassumgårdvej til Engbjergskolen, og der vil nemt kunne etableres
de øvrige sikre stisystemer, som allerede planlagt.
På den måde vil Engbjergskolen kunne få en lettere stigning i elevtallet, således at vi kan blive to-sporet på
alle årgange, og dermed udnytte vores bygningskapacitet og sikres en bedre økonomi for Engbjergskolen.
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