
Kildecentret i Kildegade har tidligere været  folkeskole, men nu er lokalerne overladt til
vokseundervisningen. (Arkivfoto)

Til kamp for
Kildecentret
Aftenskolerne
har brug for
lokalerne

Tekst: Chr. Rimestad

HORSENS - Hvis politi-
kerne lukker Kildecen-
tret for voksen-under-
visning, vil det få fatale
konsekvenser.

Ulrich Skytte, leder of
AOF Horsens og formand
for Folkeoplysnings Sam-
virket, er rykket i marken
med en meget klar advar-
sel. Baggrunden er et

øn-skefra Midtbyskolen om
at overtage lokaler på Kil-
decentret.

Mangler lokaler
Midtbyskolen har i

øje-blikket stor succes og er
kommet i bekneb for loka-
ler. Derfor har skolens be-
styrelse rettet henvendel-
se til byrådets  børn- og un-
geudvalg.
Ønsket  går på, at skole-
fritidsordningen samt
bør-nehaveklasserne  og 1.-2.
klasserne flyttes til Kilde-
centret (den tidligere Kil-
degades skole).

Børn- og ungeudvalget
behandlede sagen forleden
og besluttede at undersøge
mulighederne.

- Vi har ikke besluttet
noget endnu, sagde for-
manden Poul Jensen (V)
og tilføjede:

- Men personligt synes
jeg, det er en god ide.

Bruges flittigt
Det synes Ulrich Skytte

og med ham de øvrige  dag-
og aftenskoler i Horsens til
gengæld ikke.

Kildecentret blev over-
ladt voksenundervisnin-
gen for et par år siden.

Det løste et stort pro-
blem, fordi det er meget
vanskeligt - for ikke at sige
plat umuligt - at skaffe så-
vel kommunale som priva-
te lokaler til undervisning
i dagtimerne. De 19 lokaler
i den tidligere skolebyg-
ning i Kildegade har da og-
så siden vret flittigt be-
nyttet.

- Derfor kan det få fatale
konsekvenser for alle de
borgere, der gar til voksen-
undervisning i dagtimer-
ne, hvis Kildecentret over-
drages til Midtbyskolen,
siger Ulrich Skytte.

Formanden for Folkeop-
lysnings Samvirket, hvor

alle de lokale dag- og aften-
skoler er repræsenteret ,
påpeger videre, at hvis
voksenundervisningen må
forlade Kildecentret, kan
det blive dyrt. For så skal
kommunen ud ogleje loka-
ler andre steder.

Ulykkeligt
- Det er flot, at Midtby-

skolen har profileret sig, så
man nu trkker mange
nye elever til fra de om-
kringliggende skoler. Men
det er en ulykkelig situa-
tion, når successen er ved
at kvæle skolen, siger Ul-
rich Skytte og nævner, at
det måske vil være mere
relevant at kigge på skole-
distrikterne.

Han påpeger samtidig,
at voksenundervisningen i
forvejen har mange pro-
blemer at slås med. Bevil-
lingerne bliver i 1995 be-
skåret med 10 pct. eller
400.000 kr.

- Det kan betyde, at nog-
le aftenskoler må indstille
undervisningen midt inde
i sæsonen, fordi der ikke er
penge til at betale undervi-
serne, siger Ulrich Skytte.
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