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Ny bestyrelse skal videreudvikle Støtteforeningen for Stauning 
Skole og Børnehave   
 

Støtteforeningen for Stauning Skole og Børnehave har valgt en næsten spritny bestyrelse med 

medlemmer fra både Stauning, Dejbjerg og Skjern. Med bare ét medlem tilbage fra den oprindelige 

bestyrelse, er der lagt i kakkelovnen til at videreudvikle et godt fundament med nye kræfter og idéer.  

 

Den afgående bestyrelse har arbejdet hårdt på at øge kendskabet til Stauning Skole, som det seneste par år 

har haft stor tilgang af elever primært fra Skjern. Efter sommerferien kommer 30 ud af skolens 120 elever 

udefra, da hele 6 forældrepar fra Skjern har valgt at lade deres børn starte i 0. klasse på Stauning Skole. På 

længere sigt forventer skolen, at halvdelen af eleverne skal komme fra andre distrikter på grund af et 

faldende børnetal i Stauning og Dejbjerg, og det er ikke kun Skjern, der bejles til. Skolen har også modtaget 

elever fra Lem og et stigende antal Lem-forældre har vist interesse for skolen.    

 

Den nye bestyrelse vil videreudvikle foreningen med udgangspunkt i den indsats der i 2011 blev kickstartet 

af den afgående bestyrelse. Man vil desuden arbejde på at øge kendskabet til Stauning Børnehave, som 

også har ambitioner om at tiltrække børn udefra. Den nye bestyrelse tæller formand Trine Ørskov, Skjern, 

næstformand og genganger fra forrige bestyrelse Anne Marie Krogstrup Hansen, Stauning, kasserer Karsten 

Larsen, Dejbjerg, Alec Lindgren, Dejbjerg samt Jade Ruskin, Mette Stræde, og Line Buch Lauridsen, alle fra 

Stauning. Suppleanter er Line Andersen, Skjern og Martin Kristensen, Stauning.    

 

Der skal penge i kassen 

Støtteforeningen har i sin forholdsvis korte levetid allerede skabt en lille perle af traditioner, som bliver til ved 

hjælp af frivillige kræfter og sponsorer, bl.a. avisindsamlinger, forskellige arrangementer og drift af 

Jazzfestivalens camping. Dertil kom i 2012 et stigende antal medlemskontingenter og et flot legat fra Velux’ 

Medarbejderfond, som i alt har indbragt 110.000 kr.   

 

Den nye bestyrelse vil desuden forsøge at stable et eller flere større, årlige arrangementer på benene for at 

øge indtægterne. For der skal penge i kassen for at realisere de store ambitioner. En stor post på 

støtteforeningens budget er driften af den bus, som hver dag bringer Skjern-elever til og fra skole i Stauning 

med frivillige chauffører ved rattet. I takt med den voksende elevtilgang fra Skjern, har det været nødvendigt 

at købe endnu en bus. Den investering er blevet mulig, fordi VestKvisten i Stauning har ydet foreningen et 

favorabelt lån. 

 

Godt nyt til musikelskere 

På Stauning Skole råder man over et veludstyret musiklokale og to meget dygtige og engagerede 

musiklærere. Takket være en bevilling fra foreningen Jazz & Rock ved Ringkøbing Fjord, kan skolens elever 

nu skrue yderligere op for udviklingen af de musikalske talenter med nyt, flot lydudstyr, som bl.a. giver dem 

mulighed for at optage musik på deres iPad. Et kor-hold, der øver på Stauning Skole under Musikskolen 

Ringkøbing/Skjern, får også glæde af det nye udstyr.   

 

 

Ved spørgsmål kan formand Trine Ørskov kontaktes på tlf. 20314804 eller e-mail oerskov78@gmail.com.  

Støtteforeningens hjemmeside findes på http://www.stauning-dejbjerg.dk/st%C3%B8tteforening/?s=160 
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