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Høringssvar til forslag om lukning af afdeling Kundby
fra den 1. august 2015 og lægge afdelingen sammen
med Katrinedal-skolens afdelinger i Svinninge og Gislinge.

Den aktive landsby Kundby
Det er med undren, at vi fra sidelinien følger de forskellige Udvalgs beslutninger og
handlinger i Holbæk Kommune, som kan fremstå direkte modstridende. Samtidig
med at ”Udvalget for Børn” beslutter at lukke skolen i Kundby, orienteres vi om at der
nu skal bruges flere penge på Lokalområderne i forbindelse med ”Demokratieksperimentariet”, som vil udvide antallet af ”Fællesskabere” med op til 12 ansatte
og der vil blive brugt flere penge på eksperimenter, der skal skabe liv i de 17
lokalområder i Holbæk Kommune.
Citat: Sammenhæng med byrådets vision
Demokratieksperimentariet ligger i direkte forlængelse af intentionerne i byrådets vision ’Der er noget,
vi skal, og der er noget, vi vil!’ fra maj 2010. I visionen fremhæves vigtigheden af at engagerede
borgere deltager i at skabe virksomme lokalmiljøer, et aktivt foreningsliv og frivillige indsatser. Holbæk
Kommune skal tage initiativer, der fremmer lysten til involvering og skal desuden være en aktiv
medspiller, der bakker op om borgernes egne initiativer. Vi skal skabe dialog på mange måder og
sammen med borgerne fortsat udvikle kommunen.

Liv i Kundby
Kundby er allerede et livligt og virksomt lokalmiljø, med et aktivt foreningsliv og
masser af frivillige indsatser. Vores engagement i forhold til Holbæk Kommune har
været eksemplarisk og vi bliver ofte nævnt som rollemodeller for andre.
En lukning af skolen i Kundby vil fjerne et vigtigt samlingspunkt, der binder området
socialt sammen på flere måder. Først og fremmest danner skolen hverdag for vores
dejlige børn – men også baggrund for lokale arrangementer og foreningsliv, der går
på tværs af aldersgrupper, og som også foregår udenfor skoletiden. Som eksempel
kan nævnes Senior Foreningen 50+, som anvender skolen i Kundby som lokalt
mødested og omdrejningspunkt på daglig basis.
Det har været en velovervejet beslutning for rigtig mange unge børnefamilier at
vælge bopæl i Kundby, idet Katrinedalskolen Afd Kundby og den tilhørende
vuggestue/børnehave (altså enhedsinstitutionen) er en optimal løsning for travle
børnefamilier. Det har medført, at der for tiden er venteliste til Vuggestuen.
Derfor ønsker Kundby Lokalråd at man som tilflytter til Kundby kan se en fremtid for
børnene i en lokalforankret skole tæt på vuggestue og børnehave.

Usikkerheden
Den evige usikkerhed underminerer det positive samarbejde. Mange føler at der
bliver taget med den ene hånd og givet med den anden. Før seneste skolesammenlægning af Svinninge, Gislinge og Kundby skoler til Katrinedalsskolen, havde
vi 117 elever i Kundby og vi var en skole i udvikling med stigende elevtal. I dag
anvendes denne konstellation primært til at presse forældre til at flytte deres børn fra
skole til skole indenfor Katrinedalskolen for at opnå besparelser. Det er ikke et miljø,
der tager udgangpunkt i kommunens egen vision. Den konstante uro på
skoleområdet har været skadelig og har skabt utrygge forældre og børn.
Skolen og Foreningslivet
I Kundby kan man gå til alt fra Teater til Volleyball, Badminton, Dart og mange andre
aktiviteter. Foreningerne udøver en vigtig opgave i at få så mange børn og unge
som muligt til at dyrke idræt i en eller anden form. Foreningernes medlemmer føler et
tilhørsforhold til området og foreningen. Uden en skole i Kundby vil det blive langt
sværere for mange børn at dyrke idræt, idet transportproblemerne i sig selv vil
udgøre et problem. Det tætte samarbejde mellem skole, forening og borgere
betyder, at vi i Kundby virkelig gør en samlet indsats for at følge Holbæk Kommunes
visioner på sundhedsområdet. Det vil blive meget svært uden den lette adgang til
sportsfaciliteterne. Derudover skal nævnes såvel tilbygningen i form af Foreningsrummet samt Kundby Fitness Park – som Holbæk Kommune har investeret en hel del
penge i indenfor de seneste 10 år. Og vi har en forpligtigelse overfor fx. LAG en hel
del år, ellers skal pengene betales tilbage.
Dyrt for Kundby
.... og dermed for Holbæk Kommune! Konkret vil en lukning af skoleafdelingen i
Kundby betyde:
-

At vi får sværere ved at fastholde og tiltrække borgere til Kundby – flere
tomme huse og eventuelle faldende skatteindtægter
Færre børnefamilier vil fjerne grundlaget for foreningslivet, som igen vil gøre
området mindre attraktivt
De lokale erhvervsdrivende mister omsætning / bliver lukningstruede
De børn, som trives bedst på små skoler, risikerer at få brug for dyrere
foranstaltninger på kort eller langt sigt
Betydeligere ekstraudgifter til transport, nybygninger andre steder, mv.
At der oprettes flere privat/friskoler

Ja – det er sagt og skrevet før, men det gør det ikke mindre sandt. Det er også sandt,
at der ikke er et forskningsmæssigt belæg for at sige, at store skoler er bedre end
små. Modsat er det bevist, at det er engagementet hos forældre og lærere, der er
helt centralt for kvaliteten af undervisningen.
Engagementet har Kundby sammen med et stærkt ønske om at bevare vores skole.
Endelig undrer vi os over hvad Holbæk Kommune vil bruge bygningerne til, hvis der
ikke skal være skole? Hvad er den reelle besparelse med en evt. kommende friskole
og fritidsaktiviviteter – alternativt i forhold til at rive bygningerne ned? Disse tanker har
vi svært ved at gennemskue.
Således indsamlet på Borgermøde med 70 deltagere i Kundby Forsamlingshus, torsdag den 26.
februar 2015 og sammenskrevet på vegne af Kundby Lokalforum af Susanne Knudsen.

