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Høringssvar imod lukning af 7 - 8 -9 klasse på Havndal skole
Det er med forundring at vi erfarer, at Randers kommune vil lukke overbygningen på
Havndal skole.
Ja, det er populært at svinge sparekniven, det véd vi godt!
Kassetænkning er desværre også meget populært. Det vidner om at vi i Randers kommune har
fået valgt nogle politikere som hverken magter at handle ud fra, hvad der bedst gavner den fælles
økonomiske, sociale eller den lokale interesse (og i sidste ende kommunen selv!). Det er set før,
hvorfor skulle vi have mere intelligente politikere end andre steder i landet! Men ja, det kunne jo
være rart.
Hvordan i HIMMELENS navn kan man i Randers kommune tillade at bruge svimlende 8.000.000
korner. OTTE MILLIONER KRONER på at male figurer på vejen! Når der samtidig skal ændres i
særdeles velfungerende skoler i kommunen bl.a. for at få råd til dette unødvendige og tvivlsomme
graffiti! Randers er og bliver en skod by at handle i, det kan maling på veje og gader ikke ændre på!
Vi skaber ikke noget nyt og banebrydende, ved at gå i de samme fodspor som andre har trådt,
men ved at lade fantasi, udvikling, næstekærlighed og lokal kendskab gå hånd i hånd med viljen til
at forene alle gode kræfter, med bevidsthed om en målrettet og dynamisk skole. Dette til gavn og
glæde for alle i lokal området unge som gamle i generationer OG i sidste ende også kommunen.
Der er ting der er ”nice to have” og der er ”need to have”. Som politikere må i lærer at skelne.
Hvordan kan Randers Kommunes folkevalgte overhovedet komme frem til at beregninger, som
hverken de selv eller offentligheden har kendskab til, kan danne grundlag for disse mange utidige
skoleændringer.
Vi er faktisk mange som elsker at bo i Havndal og som bakker op om en HEL skole i Havndal. Vi
bakker op om skolen og livet omkring den. Her er højt til himlen og plads til nærvær og fællesskab.
Ja, her er endda plads til udvikling. Vi har intet ønske om at bo tættere på Randers for vi mener, at
kernen i et godt familie liv har hjemme HER, hvor børn og forældre trives.
Det så vi med al tydelighed under skole lockouten i 2013, hvor et usædvanligt stærkt sammenhold
og fællesskab fik sat pasning, forplejning og aktivering af skolens unge på skinner i rekord fart!
Noget der for børn (og forældre) var uoverskueligt, uforståeligt og trist blev vendt til en god
oplevelse, til trods. Ja, faktisk så succesfuldt at TV2 Øst, flere gange var på besøg for at finde ud af
årsagen til denne lokale succes.

Politikkerne i Randers kommune burde komme herud, og mærke det gode lokale sammenhold, de
dygtige og glade børn. Her er dejligt, det behøver man ikke være her ret længe for at mærke.
Tværdigmod så har vi mange ideer til at tiltrække nye borgere, nye boliger og nye byggerier, for
hvad med at lægge en svømmehal herude, hvor der virkelig er plads til udvikling (og så børnene
kan få svømning på skoleskemaet) eller en minigolf bane ved skolen? Eller ser i hellere vores by
udvikle sig til en spøgelses by? Affolkning = faldende indtægter i kommune kassen fordi folk
næppe vil vælge at flytte ind til Randers, hvis konsekvensen bliver, at man føler sig tvunget til at
rykke teltpælene op!
At lukke overbygningen på Havndal skole er useriøst, ugennemtænkt, udokumenteret og
unødvendigt!
At lukke overbygningen på Havndal skole er en beslutning som vi ser som første skridt på vej til at
lukke hele skolen. Det vil vi ikke være med til! Der skal fortsat være en HEL skole i Havndal for det
er der grundlag for!
Vi kan godt forstå at kommunens budget kan være en svær størrelse at sidde med, men herude er
mange dygtige husmødre og forretningsfolk, måske i skulle inddrive dem lidt mere i kommunens
budgetter og økonomi, for det har i tydeligvis brug for hjælp til!
Vi har plads til udvikling og vi har kommunens bedst beliggende skole, med skov, sø, åbne marker
og et rigt dyreliv, i umiddelbar nærhed og som i rigt mål inddrages i undervisningen. Ligesom
infrastrukturen er særdeles velfungerende i forhold til både P-pladser, tilgængelighed og en tryg
skole for børnene.

Luftfoto pr. 10/7-2014 med skolen, hal, boldbane, søen og skoven, som viser Havndal skoles
fantastiske beliggenhed.
Vi føler at denne absurde ide om at lukke 6, 7, 8 og 9 klasse bunder i at vi i Havndal er under
repræsenteret i byrådet. Kan det virkelig passe?

Vi ser at der i Ø. Tørslev bliver investeret massivt i byforskønnelse mm. men Ø. Tørslev er en by
man kører igennem, ikke en by man ønsker at sende sit barn i skole i! Når vi passerer byen ser vi
desværre meget ofte de store børn fra Ø. Tørslev skolen i en lind strøm til og fra købmanden. Dét
syntes vi er et kedeligt signal og det vidner om en lad og ligegyldig struktur på Ø. Tørslev skolen,
som vi under ingen omstændigheder ønsker vores børn blive en del af!
Når vi nu er så oprørte så skyldes det, at vi har tre børn i Havndal skole.
Allerede i børnehaven gik børnene på besøg i skolen sammen med de voksne pædagoger for at
lærer personale, lokaler og rutiner at kende. De gik også på visit på plejehjemmet feks. ved med
fastelavn og santa lucia optog. Når de har lært at læse så kommer de også på besøg på
plejehjemmet, hvor de læser højt for beboerne.
Efter start i Havndal skole har børnene haft en voksen pædagog med i de første måneder af
skoletiden og de har været på visit i børnehaven, for et sidste gensyn med de rammer, som de nu
er vokset fra. En tryggere og mere blid overgang kan vi ikke forestille os. Når børnene er startet i
skolen, først i ’Sneglehuset’ hvor de lærer skolens personale at kende, samtidig med at de lærer de
andre børn at kende samt regler og rutiner osv. Vi ser at de store børn står på spring for at få
fingrene i vores små poder, når de introduceres til legepatruljen. Og både de store og de små, og
de elsker det!
I løbet af skoleskemaet er der aktiviteter på tværs af klassetrin.
I anden klasse har de en kæledyrs dag, hvor børnene laver opgaver omkring deres eget eller en
andens kæledyr. Det slutter af med at barnet tager dyret med i skole, viser det frem for klasse
kammeraterne og fortæller om arten, dyret, pasning osv. Mens der kan stilles spørgsmål. Det er
ikke ualmindeligt at mindre klasser deltager og stiller spørgsmål når dyret vises frem.
I 3 klasse er der cyklist prøve og børnene træner i færdigheder til gavn når de færdes i trafikken.
Hvor de også får lidt mere forståelse for skolepatruljens arbejde. Hvem skal være skolepatrulje
hvis overbygningen forsvinder?
Der sker noget i hvert klassetrin. Feks. så opfører 6 klasse skuespil for hele skolen inden
vinterferien. Siden en klasse tur til Bornholm osv. Det er både trygt og spændende at vide, hvad
der venter af udfordringer og opgaver, og samtidig så er det noget børnene ser frem til.
Af jobmæssige grunde, havde vi havde planer om at flytte fra området inden vores børn begyndte
i skole, men da vi blev klar over kvaliteten af Havndal skole, så er disse planer udskudt minimum til
børnene er igennem skoleforløbet i Havndal. En tryg barndom hænger i vores øjne uløseligt
sammen med en tryg skole og er GULD værd som ballast til det videre liv.
Vi vil nødigt se denne formidable skole blive splittet på baggrund af nogle tvivlsomme politiske
ideer og endnu mere tvivlsomme økonomiske udregninger!
I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev borgerne i Havndal spurgt om vi ville
bo i Mariager eller Randers kommune. Borgerne valgte Randers kommune. Nu har vi brug for at
Randers kommune siger ja, til borgerne i Havndal!
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