
Kære Torsten, 
 
Dit svar tyder på, at du har misforstået en del og slet ikke kender forløbet af skolestrukturdebatten, 
ud over at Sparkær skole blev reddet. Det, at du kæmpede for at redde Sparkær skole, kalder vi ikke 
egoistisk, selv om det ud fra dine argumenter måtte ske på bekostning af andre. Her var vi enige 
med dig og borgerne i Sparkær.  
 
Vi mener, det er naturligt at lave en evaluering, når der indføres en helt ny model for 
resursetildelingen. Resultatet af denne evaluering må så afgøre, om der skal ske ændringer. Vi siger 
derfor, at hvis der er uretfærdigheder, må de rettes. Vi er helt enige i, at den gamle model var skæv.  
 
Når vi siger, at der i dag tilbydes undervisning i de byer, hvor Venstre i sin tid foreslog det - og det 
kræver iltmaske fra din side - ja, så er det, at vi påstår, du ikke kender det rigtige forløb af 
skolestrukturdebatten. Det er nemlig en ren faktaoplysning. Du kan blot gå ind på Ib Bjerregaards 
hjemmeside og se i det oplæg, Venstre fremlagde i maj 2007. Der kan du finde faktaoplysningerne.  
 
Forskellen på den endelige beslutning og det Venstre foreslog, er kun, at det i Bjerregrav, Skjern og 
Vammen nu er friskoler i stedet for folkeskoler, der tilbyder undervisningen, og at Løvel er en 
afdelingsskole og ikke en selvstændig skole. Alle andre beslutninger støttede Venstre.  
 
Vi holdt os blot uden for slingrekursen undervejs, hvor bl.a. først Sparkær skole skulle lukkes og 
senere ikke skulle. Hvor overbygningen i Vridsted først skulle flyttes og senere ikke skulle. Hvor 
først specialklasserne i Overlund og andre steder skulle flyttes til Bjerregrav og Vammen senere 
ikke skulle. Hvor flertallet først sagde nej til at sælge skolebygningerne til friskoler og senere godt 
ville. I de situationer satte vi os ind i argumenterne, og det endte som vi ønskede fra starten. Det er 
også blot en faktaoplysning, der kan bekræftes ved at se alle beslutningerne igennem på 
kommunens hjemmeside.  
 
Den sidste påstand omkring økonomien indeholder også fejl. Vi ønskede ikke at fordele besparelser 
på alle skoler, vi foreslog at tilføre skoleområdet ekstra penge. Det kan du også finde som 
faktaoplysning under byrådets referater på kommunens hjemmeside.  
 
   Venlig hilsen 
    
   Claus Clausen 
   Lea Flarup 
   Byrådskandidater (V) 


