Høringssvar vedr. den nye skolestruktur Randers kommune:
Vi, i håndboldafdelingen – Havndal Udbyneder Idrætsforening, er meget bekymret for vores
idrætsforening, hvis den nye skolestruktur gennemføres!
Efter skoledagen, fortsætter de unges sammenhold og fællesskab i den lokale idrætsforening,
Havndal Udbyneder If (HUI), og de bruger derfor mange timer i Havndal Hallen. Kan dette lade sig
gøre for de elever, som ikke kun får længere til skole, men også en længere skoledag? Ja, det vil
nogle mene, men vi er ikke sikre på at det bliver i HUI. Med længere transport og længere skoledag,
kan man argumentere for at børnene vælger en idrætsklub tæt på deres skole, fordi det er nemmere
at få til at gå op rent logistisk, i en allerede tæt pakket hverdag. Dette forslag til en ny skolestruktur,
kan altså komme til at skade andet end bare overbygningen på Havndal Skole!
Vi er øjeblikket 5 afdelinger inden for HUI, som alle bruger hallen, og der er derfor rift om
haltiderne i Havndal Hallen. Med længere skoledag og transport, er det ikke længere muligt for os i
HUI at have træning for vores unge medlemmer, om eftermiddagen. Hvis eleverne, som nu, skal
have en skoledag til klokken 16.00, og der tillægges transporttiden, er det vores vurdering at
træningen først kan starte efter klokken 18.00. Hertil skal man have i mente at vi, i HUI, jo ikke kun
har ungdomsmedlemmer, men også en stor senior afdeling, som ligeledes bruger hallen.
Grundet den lange skoledag og transporttid kan alternativet for mange unge, blive at vælge den
idrætsklub, hvor de går i skole. Dette vil naturligvis skade HUI og vores mulighed for at være
repræsenteret i ungdomsrækkerne, og på lang sigt, i seniorrækkerne.
Håndboldafdelingen i HUI, appellerer derfor til, at man meget grundig overvejer, beslutningen om
den skolestruktur i Rander Kommune. Denne vil ikke kun skade de berørte skoler, men også de små
bysamfund og idrætsforeninger, som lever af skolens eksistens.
Vi vil udvikling – IKKE afvikling!
BEVAR OVERBYGNINGEN PÅ HAVNDAL SKOLE
Med venlig hilsen
HUI’s håndboldafdeling

