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Kære Hee borger 
 
Der sker meget  - og snakken går livligt rundt omkring i sognet vedr. nye tiltag. Vi vil her forklare, hvad der er rigtig, 
og hvad der er forkert. 
 
Børnetallet på landsplan falder markant. I Ringkøbing-Skjern kommune er der sidste år født 200 færre børn end for 5 
år siden, hvilket svarer til, at 2 mindre skoler lukkes. Det er ingen hemmelig, at børnetallet i Hee også falder. Derfor 
er det nødvendigt at gøre noget for at tiltrække nye elever til skolen/børnehuset nu, inden det er for sent.  
Der er nedsat et PR-udvalg, som skal forsøge at profilere Hee og fremhæve de ting, vi kan, således at der er nogle, 
der vælger vores by, vores skole eller vores børnehus frem for andre steder. Vi har rigtig meget at tilbyde i Hee, og 
det skal vi være stolte af og bedre til at formidle – også uden for sognet.  
 
PR-udvalget består af repræsentanter fra Skolens støtteforening (Ole Vilandt), Sogneforeningen (Jesper Knudsen),  
Skolens bestyrelse (Rita Byskov, Bo Mortensen, Niels Kristian Nielsen) og Børnehusets bestyrelse (Kasper Hinrup, Fie 
Nielsen). 
 
 Vi er meget afhængige af hinanden. Har vi ingen skole, har vi sandsynligvis heller ikke noget børnehus eller et 
foreningsliv og omvendt. Derfor er det vigtigt, at vi står sammen - i hele sognet. 
 
I PR-udvalget er det blevet drøftet, hvad der skal til for at tiltrække nye elever. Vore naboskoler prøver også at 
tiltrække elever – kun Stauning skole er det lykkedes for. Vi er selvfølgelig i dialog med Stauning Skoles 
Støtteforening, som står for deres kørselsordning. Der er jo ingen grund til at opfinde den ”dybe tallerken” 2 gange. 
Stauning Skole og Støtteforening er helt overbeviste om, at grundlaget for deres succes er, at de har 2 busser til at 
hente og bringe de nye elever, som bor udenfor deres skoledistrikt, heraf flere i Skjern. Stauning har de sidste 3 år 
fået 30 nye elever, som bor udenfor deres skoledistrikt. Vi ved også nu, at man i Højmark tilbyder kørselsordning, og 
at man arbejder på det i Velling. Trist, men nødvendigt – selv for kommunale skoler.  
 
På baggrund af ovenstående erfaring fra Stauning, har Sogneforeningen besluttet, at de vil være med til at støtte en 
bus. Tanken er, at elever der skal transporteres med bussen, skal af med en lille egenbetaling, således at en lille del 
af udgifterne bliver dækket. Bussen er tiltænkt elever, der ikke er kørselsberettiget, dvs.  bor uden for skoledistriktet. 
 
Der har været lange gode diskussioner vedr. denne bus, da det er en dyr investering. Alle har været enige om, at 
ideen er god, men spørgsmålet om finansieringen har naturligvis givet anledning til forskellige meninger.  Det er 
mange penge, som skal skaffes, for at holde bussen kørende. Men fakta er, at får vi ikke flere elever til skolen, så har 
vi måske ikke en skole om ganske få år og heller ikke et børnehus. Foreningslivet vil også forsvinde, da børn 
selvfølgelig ønsker at dyrke sport med deres venner.  Hvis disse ting ikke er i Hee, vil det først blive rigtigt svært at 
tiltrække nye beboere til Hee – og vores huse vil falde endnu mere i værdi. Derfor er vi vel alle interesserede i at 
bevare vores skole - og gøre den endnu mere attraktiv for elever udenfor sognet?!? 
 
Alt andet lige, gavner det jo vores nuværende elever med lidt flere elever i klasserne. På den måde kan vi jo bedre 
opretholde det super gode tilbud, vi har nu. Flere elever vil desuden sikre, at skolen ikke bliver for lille – især mht. 
det sociale liv. 
 
Der skal arbejdes hårdt for at samle penge ind til at dække omkostningerne ved bussen, og bruges frivillige til at køre 
bussen. Har man gode ideer,  eller har lyst til at være sponsor eller chauffør, så kontakt meget gerne én fra PR- 
udvalget. 
 
Vi vil også meget gerne, at eventuelle spørgsmål til ovenstående, rettes til PR-udvalget, så vi kan få en dialog om det. 
 
 
Med venlig hilsen 
Hee Sogneforening og PR-udvalget.  


