
Høringssvar fra Lokalrådene i Blenstrup, Bælum og Terndrup, samt Klyngerådet i 
Rebild Øst, vedr. organiseringen af Læringscenter Himmerland. 

 

Man har på Læringscenter Himmerland med nogle af de absolut mest sårbare elever at gøre, hvorfor vi bør 
fokusere på børnene, deres trivsel og indlærings forløb. Ved en opsplitning af institutionen vil mange af de 
gode forløb, der er opnået med de enkelte elever sættes på pause, og indlæringsprocessen vil helt eller 
delvis skulle startes forfra. Hverken drift- eller anlægsøkonomien bør være styrende over for denne gruppe 
af elever. 

Vi finder, at analysen fokuserer meget mere på udviklings- og sparringsmuligheder for ledelse og 
medarbejdere, samt på den nye fortælling og revitalisering af tilbuddet, end på eleverne selv og deres 
behov. 
Vi bemærker, at forældre og medarbejdere udtrykker bekymring for at fraflytte en selvstændig placering i 
et lille lokalmiljø, der giver en rolig og tryg ramme om elevernes skoledag med plads til den enkelte elevs 
trivsel og udvikling, uden udefrakommende støjgener og sanseindtryk fra almenelever. Vi har her med 
meget sårbare elever at gøre, og en flytning vil for disse elever betyder en meget stor, og måske helt umulig 
omstillingsproces. Der påpeges gode spejlingsmuligheder ved en flytning til almen skole, men vi må lægge 
mere i forældrenes frygt for manglende mulighed for skærmning af de sårbare elever. 
Den nye fortælling og revitalisering af tilbuddet, vil kunne genstartes med en renovering af de nuværende 
rammer og udendørsarealer, så forældre og elever får et godt indtryk, når de møder LCH.  
Udviklings- og sparringsmuligheder for ledelse og medarbejdere kan styrkes, ved som foreslået, at 
samarbejde mere med ledelsen og medarbejdere i S-klassen i Kilden, ja i det hele taget med alle 
medarbejdere i Kilden. 
 
 

Lokalrådene anbefaler derfor klart scenarie 1, med fastholdelse og renovering af LCH i Skibsted. 

 

Skulle byrådet træffe en anden beslutning, er det vores klare opfattelse, at en opsplitning af vores 
specialinstitutioner, altid har medført en kvalitetsforringelse, når højtspecialiserede medarbejdere spredes 
på flere arbejdspladser.  

Læringscenter Himmerland er en lokalforankret institution med mange arbejdspladser i lokalområdet, så 
vælger byrådet at Skibsted fraflyttes, bør man finde andre lokaliteter i Rebild Øst området, for en fortsat 
videreførelse af en institution, der har været ude i en slags stormvejr, men nu er tilbage på rette vej, og 
yder en fremragende indsats over for såvel elever som deres pårørende. 

 

På vegne af Klyngerådet og Lokalrådene i Blenstrup, Bælum og Terndrup. 
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