
Skolestruktur: Fra
håb og udvikling til
udkant

Debat

HELE KOMMUNEN: Udvilc-

lingen på Vestmøn har
national bevågenhed.
Det er blevet et attraktivt

alternativ for børnefami

lier med gode indkomster
atbosætte sig herfremfor
forstæder i København.

Det ses i tallene. Vest

møn har som det eneste

sted i kommunen positiv
befolkningstilvækst. Det
er ikke kun til fordel for

de i forvejen fyldte fri- og
privatskoler. Både 0. og 1.
klasse på Fane^ord Sko
le er fyldt op med knap
tyve elever i hver. Med
andre ord er udviklingen
vendt, og skolen viser sit
potentiale.
De tal og argumenter,

der er fremvist i luknin

gen af Fanefjord Skole,
virker mere og mere som

en beslutning, der er
truffet for længe siden.
Både af forvaltningen og
flertalsgruppen i kom
munen. Men alle de tal,
politikere og kommune
hævder er sikre, er mere
end fem år gamle og
medregner slet ikke de
seneste års store tilflyt
ning. Det burde nu være
tydeligt, at børnetallet på
Møn åbenlyst ikke kan
læses ud fra fødselstallet

fta den lokale fødestue.

Når man er tilflytnings-
område, er man ikke et
lukket system.
At kommunen, der er i

økonomiske vanskelig
heder, forsøger at spare
på bygningsmassen, er
naturligvis sund fornuft.
Centraliseringen og ned
lægning af skoler har
dog den evidente følge,
at området dør, butikker

lukker og huspriserne
falder. Den ændrede de

mografi medfører færre
skatteindtægter, og kom
munen mister evnen til

at tjene sin egne penge.
Lokalplanen på Vest
møn skriger på fortove
og børnevenlig trafik, og
det ville være en oplagt
business case at afdække

muligheden for udstyk
ninger og etablering af
moderne bofællesskaber.

I stedet for at have øjne
for de unikke lokale mu

ligheder prøver kommu
nen at lukke ned og for
søge at få de resterende
beboere til at flytte deres
liv til Stege.
Som repræsentant for

tilflyttere vil jeg bare
sige, at det netop er tan
ken om et hus i og om
kring de små landsbyer,
et stærkt lokalsamfund

og ikke mindst en sam
lende folkeskole i nær

området, der gør, at man
har lyst til at flytte til. Da
de private tilbud allerede
er fyldte, vælger flertal
sgruppen at give nye og
nuværende skolebørn

et børneliv, hvor de hver
dag skal køre mellem en
og halvanden time i bus.
Sådan skaber man ikke

udvikling men udkant.
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