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Herning Kommune besluttede sidste år at spare 20% på det specialiserede
skoleområde samtidig med, at kommunen besluttede at flytte Skolen på Sønderager til Holtbjerg Skolen. På
samme tid besluttede kommunen, at Sports-eliteklasserne, som også er på Skolen på Sønderager, flyttes til
kommende nyopførte bygninger til en anslået værdi af 45 millioner kroner.
Kredsen Kreds Midtvest har protesteret voldsomt mod disse beslutninger. Blandt andet ved et fakkel
demonstrationstog 11. december 2018 med deltagelse af ca. 500 mennesker, hvor demonstrationen gik
mod rådhuset og afleverede et protestbrev til Borgmester og byråd.
Desuden har Kredsen MidtVest fået oprettet et udvalg med deltagelse af to byrådsmedlemmer, forældre
fra Skolen på Sønderager og bestyrelsesmedlemmer fra Kreds MidtVest. Formålet er at afklare spørgsmål
om flytnings datoer, klassestørrelser, transport, miljø m.m. i forbindelse med flytningen af eleverne med
autisme fra Skolen på Sønderager til Holtbjerg Skolen. Dette udvalg har haft to møder og fortsætter
møderækken med afklaring af spørgsmål fra forældrene.
Kreds MidtVest er påbegyndt en række læserbreve til aoh.dk, som til stadighed vil holde protesterne i live.
Kreds MidtVest vil fortsætte med nøje at følge Herning Kommunes ovennævnte beslutninger og fortsat
protestere mod disse uacceptable beslutninger. Kreds MidtVest vil ikke lade politikerne blive i den
vildfarelse, at nu stopper protesterne. For det gør de ikke!
Kreds MidtVest vil oprette en særlig komité, som skal følge udviklingen og konsekvenserne af
besparelserne: Arrangerer demonstrationer, uddele løbesedler, følge byrådets beslutninger tæt, evt. stå
fakkelvagt ved rådhuset, når der er udvalgs – og byrådsmøder, have kontakt til de enkelte partiers
gruppeformændene i byrådet og have kontakt til de enkelte lokale parter/ foreninger i Herning Kommune
m.m.
Medlemmer af Kreds MidtVest kan kontakte Formand Søren Dalgaard, hvis man kan se sig selv som en del
af ovennævnte komité!
På mobil: 50442315 eller sd@autismecentervest.dk

På bestyrelsens vegne
Søren Dalgaard
Formand

