Dagnæsskolens
fremtid usikker
HORSENS - Flere
byrådsmedlemmer fra hele det politiske spekter
i Horsens har - i følge
næstformanden i skoleudvalget, Poul Jensen
( V) - talt for helt at lukke Dagnæsskolen. Sagen behandles mandag
i de politiske
byrådsgrupper , og det er selve
skolens eksistens, der
star pa spil.
Skoleudvalget har bedt om
at få sagen drøftet i de politiske grupper. Der er planer om
at ofre adskillige millioner kr.
på en omfattende modernisering of Dagnæsskolen, men
inden disse penge evt. gives
ud, vil udvalget have fuld sikkerhed for, at der er politisk
vilje til at holde skolen åben

også efter de nærmeste år.
- Jeg har støttet forslaget
om at få sagen sendt i de politiske grupper. Vi skal være
helt sikre på, at det vi også
er det rigtige. Det er mange
penge at give ud, hvis man så
på et senere tidspunkt når
frem til, at der ikke er behov
for skolen. Der er nogen i byrådet, som mener, at vi kan
undvære den. Jeg har endnu
ikke selv-gjort - min stilling op,
siger byrådsmedlem Elise
Gerstrøm (K), der også sidder
i skoleudvalget.
Byrådsmedlem Gorm Flagstad (CD) deler sin konservative kollegas opfattelse, blot
med den tilføjelse, at han klart
ønsker at bevare skolen:
- Jeg har støttet forslaget
om at få sagen ud i de politiske
grupper, for hverken skolen,
forældrene eller eleverne kan
vre tjent med, at der fortsat

skal bestå en usikkerhed om
skolens fremtid. Vi må have
en afklaring nu. Personligt
støtter jeg, at skolen bevares,
ikke mindst fordi der nu er
åbnet op for store boligbyggerier på Horsens Hus-grunden.
Det vil kunne forrykke bosætningen i byen markant, siger
Gorm Flagstad.
Poul Jensen: - Der har
rundt omkring været »murren i-krogene" om, at skolen
burde nedlægges, og vi kan ikke leve med denne usikkerhed
længere. Hvis vi skal investere store beløb i Dagnæsskolen ,
så skal det være fordi der er
brug for den i meget lang tid
fremover.
Skoleforvaltningen i Horsens vurderer i et notat, at
man ikke kan undvære Dagnæsskolen. (hi)
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