PRÆSENTATION AF FORÆLDREGRUPPEN
I foråret 2014 blev det på grund af faldende børnetal i Struer
kommune besluttet at lukke Østre Skole i midtbyen. På
daværende tidspunkt pegede de politiske forhandlinger i retning
af, at børnene fra Østre skole skulle placeres på to skoler i
udkanten af byen. De politiske forhandlinger blev startskuddet til
vores opståen som forældregruppe.
FORÆLDREGRUPPENS OPSTÅEN
Forældregruppens navn antyder, at vi alle er forældre til børn i
skoledistriktet Det har naturligvis været en af grundene til, at vi gik ind
i arbejdet med en ny skole. Der har dog også været andre væsentlige
årsager til vores involvering:
Socialt engagement
En skolelukning og udslusning af eleverne fra Østre skole til
udkantsskolerne i Struer ville få store negative konsekvenser socialt.
Struer midtby tæller en relativ stor andel socialt boligbyggeri med
familier i udsatte positioner. Netop omkring midtbyen er der de
seneste år blevet arbejdet stærkt for at skabe sammenhængskraft,
fremme medborgerskabet og blandt andet lade skolen være en
kulturinstitution, hvor mennesker mødes og sammen gør noget, der
skaber værdi i lokalsamfundet. Ved at lukke skolen i netop dette
område, risikerede man at fjerne dette sociale fundament.
Børnenes hverdag, trivsel og udvikling
Ud over det sociale aspekt ville rømning af midtbyens skole kunne
svække de kulturelle og lokale aktivitetstilbud. Skoleeleverne ville i
løbet af skole- og SFO-tiden få længere til kulturtilbuddene. Med en ny
skole ønsker vi at skabe en sammenhængende hverdag for Struers
børn, hvor skole, kultur og fritidsaktiviteter i højere grad er smeltet
sammen. Vi ønsker at skabe en skole hvor læring er tænkt ind i det
nye årtusinde og tilpasset vor tids børn og det samfund de skal forme.
En skole hvor børn trives og udvikles.
Et fyrtårn i Struer kommune
Vi er ikke blinde, for de udfordringer Struer i de kommende år står
overfor. Der er ofte en stemning af udkant, lukninger og fyringer. Vi
ønsker at bidrage til, at der i byen tænkes i udvikling, fremfor afvikling.
En nybygget skole vil være med til at gøre Struer mere attraktiv for
tilflyttere og vise, at der også er aktivitet og virkelyst ved den vestlige
vandkant.

FORÆLDREGRUPPENS VEJ IND I PROJEKTETS
ARBEJDSGRUPPE
I løbet af nogle måneder medvirkede vi gennem læserbreve, tv,
sociale medier til stor offentligt debat om Struer kommunes fremtidige
skolestruktur. Vi afholdt et offentligt dialogmøde hvor de fleste af
kommunalpolitikerne samt 250 borgere, unge som gamle, deltog.
De politiske forhandlinger endte i juni 2014 med en beslutning om, at
undersøge mulighederne for at bygge en ny skole i midtbyen. Vi tilbød
at være en del af det videre arbejde, at trække i arbejdstøjet og
indtage en anden rolle end den vi hidtil havde haft. Til at starte med
var vores rolle at skabe debat og få bremset en politisk beslutning.
Efter det politiske forlig i juni blev vores rolle at samarbejde med
politikere, forvaltning, arkitekter og fundraisere om at tænke nyt,
kreativt og afsøge mulighederne.
I den efterfølgende proces har Forældregruppen deltaget i en lang
række møder med kommunens administration, politikere, arkitekter og
andre relevante fagpersoner. Vi har været med til at udvikle den vision
for skoleprojektet, der blev politisk vedtaget af Struer Byråd i oktober,
og vi deltager fortsat i arbejdet med at videreudvikle projektet.
HVEM ER VI
Vi er i alt 12 medlemmer i forældregruppen med relativ stor variation i
uddannelse, job, alder og tilhørsforhold til Struer. Fælles for os er, at vi
alle ønsker at bidrage til, at der i byen tænkes i udvikling, frem for
afvikling. Vi har opbakning fra en Facebookgruppe med 450
medlemmer, samt en støtteforening med 214 medlemmer – heraf 16
virksomheder, der alle har ydet kontant opbakning til projektet.
HVORFOR FORSÆTTER VI
Vi tror på, at fremtiden kræver, at vi som borgere i langt højere grad
end tidligere engagerer os i vores by. Udvikling er et fælles ansvar. Vi
mener, Struer har brug for en stærk fremtidsorienteret skole. En skole,
der i sin udformning, placering, sit indhold og sin arkitektur kan samle
lokalområdet og fungere som et lokalt kulturcenter og samlingspunkt
med perspektiver, der rækker langt ud over den almindelige skoledag
og -tid. Ved opførelsen af en sådan institution får kommunens tættest
befolkede område et mødested, et kulturtilbud og et nyt vartegn, der
vil give hele kommunen et nødvendigt løft.
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