Aars, d. 12. marts 2019

Skoledistriktsgrænser i Aars By
Til:

Børne- og familieudvalget samt resten af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune

Fra:

Skolebestyrelsen på Østermarkskolen i Aars

Østermarkskolen er en skole, som Vesthimmerlands kommune for nylig har brugt næsten 50 millioner
kroner på at investere i. Det har resulteret i en moderne skole med gode faciliteter og lokaler til tre klasser i
hver årgang fra 0. til 9. klasse. Faciliteterne er lyse og indbyder til, at børnene har rigtig gode rammer at
lære i – og det har de rigtig mange år frem i tiden. Skolen har også perfekte rammer for børnenes
aktiviteter både ude og inde, også efter skoletid, blandt andet i en fremragende SFO.
I det børnetal, som Børne- og Familieudvalget netop har fået forelagt, kan man se, at det nuværende
skoledistrikt ikke rummer børn nok til at etablere 3 klasser i hver årgang flere år ud i fremtiden. Det synes
vi, man bør lave om ved at ændre på distriktsgrænserne i Aars by, således at man på sigt, eller så langt man
kan se ud i fremtiden, bør have mellem 60 og 65 børn pr. årgang i distriktet.
Kommunens planlægning betyder i øjeblikket, at de nye familier bygger og etablerer sig i byen uden for
vores skoledistrikt. Det er selvfølgelig glædeligt, at Aars By tiltrækker nye borgere, men vi opfordrer til at
man får lavet en organisering af byen fra 0 – 20 år, der giver en fornuftig balance mellem byens
institutioner, både når det gælder den geografiske fordeling og muligheden for at vælge den type og
størrelse af institution, der passer til ens barn. Det vil også gøre det lettere og mere attraktivt for en
børnefamilie at leve deres hverdag i Aars by.
Vi vil derfor gerne bede byrådet tage stilling til, om skoledistriktsgrænserne i og omkring Aars by er, som de
skal være, eller om de skal ændres, så de passer bedre til de faciliteter, der er på byens skoler.
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