Workshop på skolen den 18. april 2016

Skolens repræsentanter i elevrådet var mandag formiddag samlet for at arbejde med
områdefornyelse i Vorbasse. Der blev arbejdet koncentreret omkring opgaverne.
Første opgave var: Hvad synes I om:
1. Byens udseende.
2. Byens aktiviteter
3. Sammenholdet i byen
4. Stemningen i byen
Elevernes udsagn:
ad 1
Folk kører igennem byen, men alt det flotte er ikke synlig for gennemkørende.
Krigshavnen og fritidscentret er meget flot, men legepladserne er ikke spændende.
Byen er meget trist, gammel og kedelig. En bondelandsby uden bønder. Der må godt være lidt
mere party.
Hovedgaden ser kedelig ud. Der trænges til noget maling nogle steder.
Krigshavnen er flot.
Ad 2
Der er mange sportsaktiviteter. Der mangler lidt mere kunstneriske aktiviteter.
Der er mange forskellige aktiviteter, men ikke så mange, der ved det!
Vi får det ikke fortalt, reklameret for det.
Der er meget forskelligt sport. Gode muligheder både ude og inde. Vi har et svømmebad.
Mange aktiviteter. Tennisbaner osv. men ikke noget utraditionelt.
Skolens faglokaler kunne bruges mere.
Ad 3 og 4.
Sammenholdet er godt. Alle kender alle. Man hilser på hinanden.
Kommer man udefra kan det godt være svært at komme med.
Mange muligheder for selv at komme med i noget.
God stemning – juleoptoget er mega hyggeligt. Vi kender hinanden. Som avisbud snakker man
med de ældre mennesker.
Sammenhold omkring Vorbasse Marked, ved tombola og parkering er børn og unge med.
Torvedag styrker sammenholdet.
Fri Fredag styrker sammenholdet.
Vi har stået ved markedsparkering siden, vi var små. Vi vil gerne arbejde med ved Vorbasse
Marked. Det er en stor ting at have i byen. Det giver god økonomi og billige kontingenter. Alle ved,
at det er pga. markedet, at vi har så mange tilbud.

Det er ikke altid man kender de, der bor i den anden ende af byen. Nogle er lidt alene, hvis de ikke
går til sport. Savner et mødested.
Man er nødt til at deltage i nogle af de mange aktiviteter, hvis man vil lære nogen at kende.
Man kan mødes i parken og i fritidscentret. Man må gerne bare hænge ud i fritidscentret.

Næste opgave:
1. Om 10 år vil jeg gerne flytte tilbage til Vorbasse fordi!
2. Om 10 år vil jeg ikke flytte tilbage til Vorbasse fordi!
Ad 1
Vil gerne tilbage fordi byen er et godt sted for børn at vokse op. Byen er stille og rolig.
Der er gode aktiviteter.
Man kan nyde naturen og man kan bruge naturen.
Man behøver ikke at bekymre sig. Her er et trygt miljø.
En børnevenlig by.
Godt netværk, mange venner.
Gode fritidsaktiviteter.
Kan sende sine børn i skole uden at skulle bekymre sig.
Byen ligger centralt for mange forskellige arbejdspladser.
Ad 2
Arbejde og uddannelse ligger uden for Vorbasse. Det er upraktisk.
Får nok ikke råd til en bil.
Mangler et shoppingcenter.
Der skal være flere muligheder for arbejde og mere offentlig transport.
Der er begrænsede muligheder.
Ingen udvikling i byen
Legemiljøet er for dårlig.
Hovedgaden er ikke så køn.
Der er langt til videregående uddannelse.

Sidste opgave.
Skriv JydskeVestkystens forside en dag i 2026, hvor Vorbasse fylder hele forsiden.
Nyt storcenter lige bag ved kirken. Det giver flere jobs.
Vorbasse Boldklub er kommet i 1. division.
Der er elite sport i Vorbasse.
Vorbasse Marked er blevet større.

Gratis internet via gadelysene.
Lyntog til Vorbasse, så transportproblemet er løst.
Prikken opdateres til et 7 etagers shoppingcenter
Tour de France har start i Vorbasse
Overskrift er ”Fra landsby til glansby”
Vi har en idrætsefterskole med de dygtigste elever.
LEGO flytter deres salgsafdeling til Vorbasse.
Jernbanen åbner igen og får sammenhæng med toget i Billund.
Befolkningstallet er steget med 30 %
Vorbasse Marked er blevet endnu større.
Et billedkunsthold er blevet en stor succes.

Evaluering af formiddagen.
Det er godt at man kan sige sin mening. Godt at der bliver gjort noget. Det er godt at vi bliver hørt
og får lov til at komme med forslag.
Vi vil have en kunststofbane!!!

