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Opsamling på høringssvar om forslag til nedlukning af Huset Gummerup
Byrådet indstillede den 30. september 2020, at Huset Gummerup lukker pr. 1. august 2021.
Sagen med tilhørende bilag blev sendt i offentlig høring i 8 uger fra den 13. oktober til den 8.
december 2020. Høringsmaterialet bestod af:
 Høringsbrev
 Huset Gummerup bestyrelses anmodning den 26. juni 2020 om nedlukning af Huset
Gummerup til Uddannelse, Børn og Familie
 Udtalelse fra Huset Gummerups bestyrelse den 25. august 2020 om sammenlægning af
skoledistrikter
 Forslag til byrådet fra Huset Gummerups bestyrelse den 22. september om flere
løsningsmodeller
 Tidsplan for nedlukning af Huset Gummerup.
Der er i høringsperioden kommet 22 høringssvar, heraf to høringssvar med
underskriftsindsamling for at bevare Gummerup Skole. Overordnet set kan høringssvarenes
indhold kategoriseres i følgende budskaber:
 Gummerup Skole er værdsat for sit nærvær og trygge læringsmiljø.
 Huset Gummeret har stor betydning for lokalsamfundets liv og fællesskab. Der er
bekymring for, at det bliver vanskeligt at få nye tilflyttere til området uden et
skoletilbud.
 Flere fremhæver, at det er attraktivt for børnefamilier at have mulighed for at vælge
mellem en lille og en stor skole. Nylige tilflyttere påpeger, at Huset Gummerup med et
tilbud om en lille skole har været en af årsagerne til at flytte til Gummerup-området.
 Der er mange ønsker om forsat at bevare et tilbud i Huset Gummerup. Konkret er der
forslag om at:
o Bevare Huset Gummerup ved at styrke skolens økonomi.
o Bevare Gummerup Skole som et indskolingstilbud. Dette forslag er stillet i godt
halvdelen af de indkomne høringssvar.
o Sammenlægge Glamsbjergskolen og Gummerup Skole, så Huset Gummerup kan
forsætte som en afdeling uden selvstændig ledelse
o Videreføre børnehaven og SFO’en som hidtil
o Klubtilbuddet ”Klubben” i Flemløse anvender lokalerne fremover
o Gummerup Private Vuggestue og Børnehave flytter ind i lokalerne
o Øge samarbejdet med Køng Friskole.
 Der er flere, der udtrykker bekymring for pladsmangel på Glamsbjergskolen.
Glamsbjergskolen vurderer, at der er ikke er pladsmangel på skolen med eleverne fra
Gummerup på skolen.



Der er opbakning til at sammenlægge Gummerup skoledistrikt med Glamsbjerg
skoledistrikt.
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underskrifter
Maria Birch Sterregård
Steen Ole Hedelund Jørgensen
Anne Kirstine Sanggaard og Rasmus Dons Jensen
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