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Høringssvar Læringscenter Himmerland -  
Bestyrelsen og Med-udvalget Tumlehøj 
 
Bestyrelsens og personalets overvejelser og tanker om at placere Læringscenter Himmerland på Suldrup 
Skole. 
 
Bestyrelsen samt personalet er meget positivt indstillet omkring at placere P-sporet fra Læringscenter 
Himmerland på Suldrup Skole. 
 
Suldrup Skole er centralt placeret i Rebild Kommune, med kort afstand til E45. Hermed gøres tilbuddet 
potentielt mere attraktivt både for fremtidige elever og medarbejdere.  
 
Tumlehøjs placering ved siden af skolen: 
Tumlehøj og Suldrup Skole har altid haft et stærkt samarbejde, hvor personalesparring og udviklende 
fællesskaber altid er i fokus. En flytning af P-sporet falder godt i tråd, med kommunens pejlemærker for 
udviklende fællesskaber. Tumlehøjs bestyrelse og medarbejdergruppe bakker op om dette og er klar til 
denne udvidelse. Her vil være en oplagt mulighed for støtte til sportsaktiviteter i forbindelse med 
afslutningen af skoledagen. Tumlehøj samarbejder jævnligt med foreningslivet i Suldrup for at sikre, at alle 
børn har mulighed for at blive en del af fællesskabet i forskellige fritidsaktiviteter. 
  
P-sporet som en del af Suldrup Skole vil give mulighed for spejling for børnene fra LCH med børnene fra 
skolen samt børnehaven, og modsat. 
Dette giver mulighed for, at alle børnene oplever større alsidighed.  
Ligesom der vil være mulighed for personalesparring og dermed gensidig udvikling af personalets 
kompetencer. 
 
Suldrup by byder på mange spændende udendørsoplevelser og et stærkt foreningsliv, som samarbejder 
med Tumlehøj og Suldrup Skole. Hermed vil dette give mulighed for at være en del af en by i udvikling, 
hvor fokus er rummelighed og fællesskaber. Dette vil ligeledes skabe flere arbejdspladser i byen. 
 
Bestyrelsen og personalegruppen finder det oplagt på sigt at flytte børnehaven i Læringscenter 
Himmerland med til Suldrup. Her er gode udendørsfaciliteter, og bygningerne er i ét plan. Der er således 
rigtig gode rammer for børnenes udvikling og læring. Her ser vi det som en mulighed, at børnehavedelen af 
LCH kunne blive en del af Tumlehøj. 
 
Bestyrelsen og personalegruppen er meget positiv fortaler for, at P-sporet bliver placeret på Suldrup Skole, 
og glæder sig til at byde elever, forældre og medarbejdere velkomne.  
 
På bestyrelsens og personalets vegne 
 
Bestyrelsen:      
Rasmus Krogh Madsen (Bestyrelsesformand)      Lisbeth Gundsø    
Jannie Sander                Trine Hesseldahl Havemann (konstitueret dagtilbudsleder) 
Nynne Kristine N. Fristrup-Høgh 
Claus Brix Pedersen 
Kamilla Asp


