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Ansøger information
Projektets/aktivitetens titel

Nytænkning af de grønne arealer ved Starup Børneby

Foreningens/ansøgers navn

Starup Borgerforening, Starup Idrætsforening, Starup Børnebys
Venneforening, Agerbæk-Starup skole og Foreningen til
bevarelse og formidling af natur- og kulturmiljøet i de danske
skove

Foreningens CVR nr.

33516835

Kontaktpersonens navn

Holger Grumme Nielsen

Kontaktpersonens e-mailadresse

hgn@vardemuseum.dk

Kontaktpersonens tlf.

30297224

Adresse

Hovborgvej 99 – 7200 Grindsted

Reg. og kontonr. hvortil en
eventuel bevilling kan indbetales

5950 1072892

Fulde navn på kontoejer

Foreningen til bevarelse og formidling af natur- og kulturmiljøet i
de danske skove mfl.

Projekt information
Beskrivelse af idé og formål med
projektet

Starup Skole har siden år 1900 ligget på Smedebakken 16, 7200
Grindsted. I de mellemliggende år siden skolens opførsel, er
forskellige udbygninger og knopskydninger kommet til, ligesom
der er blev etableret multihal, og børnehave på matriklen. Inden
for de seneste år er en udtjent lærerbolig blevet nedrevet
ligesom den tidligere SFO-bygning er vedtaget fjernet. Alt dette
har påvirket og vil fremadrettet påvirke skolens (Starup
Børnebys) udearealer, som er blevet forfladiget og i dag fremstår
ret tilfældigt og som et resultat af de forskellige ændringer.
Derfor har en gruppe frivillige i samarbejde med skolens
personale igangsat et projekt, hvor vi tilstræber at renoverer og
opkvalificerer skolens grønne arealer.
Udgangspunktet for projektet er, at udearealerne skal kunne
inddrages i lærernes undervisning. Der skal indtænkes et læringsog pædagogisk perspektiv i planerne ligesom arealerne skal
kunne stimulere og udfordre børnene motorisk. Desuden ønsker
gruppen også at inddrage et æstetisk perspektiv, således at
Starup Børneby kommer til at fremstå harmonisk og smukt.
Dette skyldes, at Starup Børneby i dag er omdrejningspunkt for
1

mange af byens aktiviteter. Byens sportsplads er anlagt i
tilknytning til skolen ligesom sportsforeningens
omklædningsfaciliteter findes på skolen. Derfor valgte byen også
at bygge Multihuset sammen med skolen ligesom klublokaler
blev indrettet her. Det har i dag betydet, at rigtig mange
forskellige mennesker bruger skolen.
Endelig gør vi opmærksom på, at det er vigtigt for os ikke at få
anlagt et grønt udeareal, som vedligeholdelse kræver for store
vedligeholdelsesmæssige ressourcer fra skolen side.
Gruppen har været i dialog med anlægsgartner Steffen Krogager
Madsen fra anlægsgartnerfirmaet Kildelunden i Tistrup. Steffen
har selv gået på Starup skole og har indvilliget i at udarbejde alt
opmåling og tegningsmateriale uden beregning såfremt
Kildelunde kommer til at udføre anlægsarbejdet.
Vi har derfor valgt at lave et projekt således, at vi først samler
pengene ind og derefter vurderer hvad vi kan få for de
indsamlede midler. Det giver samtidig mulighed for, at de tiltag
som byens frivillige selv kan udføre vil vi selv påtage os arbejdet
med og dermed vil der blive råd til et endnu bedre projekt.
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Hvordan relaterer projektet sig til
Varde Kommunes vision ”Vi i
Naturen”

Starup Børneby har med sin beliggenhed ned til Holme Å dalen
og omkringliggende plantager altid inddraget naturen og udelivet
som et vigtigt element i undervisningen. Børnebyen har således
også en skovhytte i Sdr. Starup Plantage, som flittig anvendes i
forbindelse med undervisning i natur-teknikfagene, ligesom
faciliteterne ved Starup Naturuniversitet ofte integreres i
undervisningen. En opkvalificering af skolen nærmeste grønne
udearealer vil således være med til at underbygge den grønne
linje børnebyens personale følger og kommunens vision.
Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog i 2016, at
Visionen danner udgangspunkt og ramme for Varde Kommunes
aktiviteter og ydelser.
Visionen er en positiv og ansvarsskabende fortælling om
naturens værdier og muligheder for både offentlige som private
aktører.
Visionen tilfører de kommunale ydelser merværdi.
Nærværende projekt er rundet af et ønske om aktiviteter i
naturen. Projektet skaber den positive fortælling om naturens
værdig. Vi finder således, at projektet ligger fint i tråd med
kommunes vedtagne vision ”Vi i naturen” og projektet kan
således være med til at underbygge kommunens vision og få den
levendegjort.

Projektets nytænkende karakter i
forhold til at understøtte og/eller
fremme visionen ”Vi i Naturen”

Projektets brandingmæssige værdi
af ”Vi i Naturen” og Varde
Kommune

Projektet er med til at få børn og unge ud i naturen. De
forskellige tiltag, der ligger i projektet skulle gerne stimulere
børnenes fantasi og nysgerrighed på naturen og således være
med til at fastholde deres interesse herfor.
Skolens arealer benyttes af mange forskellige brugere, der
således får glæde af projektet. Desværre må vi også konstaterer
at visionen ikke ”rigtig er slået igennem i den østlige del af
kommunen”. Kommunens målsætning for visionen fremhæver
ønsket om at gøre Varde Kommune til et endnu bedre sted at bo
og leve, samt et ønske om, at visionen kendes og bruges aktivt af
alle i Varde Kommune.
Projektet er med til at øge livsglæden ved borgerne samt gøre
kommunen til et endnu bedre sted at bo. Samtidig er projektet
med til at visionen bliver implementeret rundt i hele kommunen
og gøre den nærværende for borgerne.
Starup Børneby er i dag hjertekammeret i landsbyen StarupTofterup. Byens sportsfaciliteter er anlagt i tilknytning til skolen
og Multihuset og dens klublokaler er sammenbygget hermed.
Det betyder, at Starup Børneby er samlingssted for rigtig mange
mennesker - såvel internt fra kommunen som udefra.
Således arrangerer Borgerforeningen fastelavnsfest, juletræsfest,
teater mm. hvor bedsteforældre kommer kørende langvejs fra
for at deltage.
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På skolebiblioteket bliver der året rundt arrangeret foredrag,
aftenskolearrangementer, vælgerdebatter ets. med en bred
befolkningsskare, der således besøger skolens arealer.
I forbindelse med den årlige byfest og sommerens forskellige
sportsstævner kommer flere tusinde mennesker forbi Multihuset
og skolens arealer. Her er der ofte tale om sportsarrangementer,
hvor klubber og tilskuer fra byer udenfor Varde Kommune
deltager.
Yderligere går den kendte Kyst til kyst sti forbi skolen. I løbet af
sommeren kommer der ca. 2500 naturvandrere forbi og ofte ser
man dem hvile ud på skolens grønne arealer og få fyldt
drikkedunkene op inden de fortsætter.
Projektet kommer således en langt større gruppe, end de direkte
brugere af skolen og børnehaven, til gode. Mange besøger hvert
år børnebyen og sportspladsen og området fungerer på mange
måder som byens udstillingsvindue. Med en opkvalificering af
skolens grønne områder vil de mange brugere opleve
kommunens vision ”Vi i Naturen” i det nye anlæg og formidle
det gode budskab.
Endelig vil projektet blive formidler via facebook, ugebladene,
aviser, hjemmeside for skolen mm.
Efterfølgende drift, hvis ikke
enkeltstående arrangement

Starup skole har påtaget sig driften af arealerne

Projektets forventet tidsplan
Starttidspunkt
Afviklingstidspunkt, hvis
enkeltstående
arrangement
Sluttidspunkt

Sommeren 2019

Projektet forventes afsluttet i september 2019

Projektets økonomi
Budget med specificerede indtægter og udgifter

Projektets totalbeløb
Indtægter
Udgifter
Der ansøges om
Andre tilskud

110.000kr

Størst mulige beløb op til 75.000kr

Er der søgt og/eller modtaget støtte fra andre puljer/fonde? Ja

Nej

Ja, angiv hvilke og beløb

Foreningen til bevarelse og formidling af Natur og
Kultur i Danmark
5000kr
Starup Borgerforening
5000kr
Starup idrætsforening
5000kr
Agerbæk-Starup Skole
15000kr
Starup Børnebys Venneforening
5000kr

4

Samtykkeerklæring
Undertegnede giver med indsendelsen af nærværende ansøgning samtykke til,

☒ at Varde Kommune behandler ansøgningen og i henhold til KL-Journalplan bevarer ansøgningen i 5 år
efter endt bevilling. Oplysninger omkring projektets formål, navn/forening, søgt beløb vil eventuelt blive
fremlagt på dagsordenen for Udvalget for Økonomi og Erhverv, der er offentlig og bevares.

☒ at Varde Kommune har mulighed for at anvende ansøgningens oplysninger til statistisk formål.

Underskrift*:
*Underskrift er kun nødvendig, hvis du ikke sender ansøgningen via borger.dk. Hvis du sender ansøgningen via
borger.dk vil dit login med NemID være gældende for din underskrift.

Hvis du har relevante bilag, f.eks. billede/tegning af projektet, der understøtter din ansøgning er du
velkommen til at medsende disse.
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