
Kære Rebild Kommune 
 
Hermed et svar på jeres høring vedr. Læringscenter Himmerland. 
 
Som forældre til et barn i F-sporet på LCH bliver jeg meget oprevet og ked af det, når jeg læser den 
fremlægning, der har været i det politiske forløb frem til denne høring. Der har været skrevet om, 
at der ønskes et nyt navn og at en flytning vil kunne hjælpe med dette. For mig at se er det 
ærgerligt ikke at bygge videre på det, Rebild Kommune allerede har i LCH. I har et sted, der er 
trygt, støttende og udviklende for de børn, der går der. Jeg spurgte til forældremødet, om der sker 
en søgning væk fra LCH, når først et barn har fået en plads. Det gør der ikke. Det synes jeg er 
meget vigtigt, at I forholder jer til. Det siger rigtigt meget om stedet. Brugerne har det godt. Denne 
fortælling bør I som politikere være glade for og dele med omverdenen. I kan altså roligt være 
stolte af LCH. Fortæl I bare om det og lad flere familier få glæde af det. (Jeg ved godt, at der er sket 
fejl. Men det er historie.)  
 
Bare for lige at give jer lidt viden om, hvad det vil sige at være i vores situation og disse børns 
verden. Jeg er forældre til et handikappet barn og hans tre søskende. Det er lidt en opgave at få 
hverdagen til at fungere. Vi var i et udredningsforløb i 5 år ind og ud af sygehuset. Dette sammen 
med, at samarbejdet med kommunen mildest talt har været op ad bakke. Vi har haft rigtigt mange 
sagsbehandlere. Den sidste har holdt over et år. Det er rekord. Jeg har været sygemeldt 2 gange 
og har nu mén med bl.a. svigtende hukommelse, min ene dreng har måttet skifte skole grundet 
dårlig trivsel, en anden er ordblind og har dagligt hovedpine og kvalme/opkast. Vi gør alt, hvad vi 
kan for at hænge sammen for alle vores drenge og give dem de bedste vilkår. Vi har haft de to 
ældste drenge i et søskendeforløb i tilknytning til neuropædiatrisk team på Aalborg Sygehus Nord. 
Her var meldingen klar. Børn, der er søskende til et handikappet barn og dermed pårørende i 
børneårene, er ekstra udsat for såvel psykiske som fysiske sygdomme hele livet. Den mundfuld 
skulle vi også lige bære og hele tiden kommunikere ud til deres skoler.  
 
En flytning af vores børn i F-sporet vil få store konsekvenser for deres familier. Vi vil skulle bruge et 
år på stille og roligt at flytte vores barn. Dette vil koste lidt penge for kommunen i tabt 
arbejdsfortjeneste. Men det kan få langt værre konsekvenser for os. Vi risikerer vores øvrige børns 
trivsel. Vi risikerer vores job og måske endnu flere mén af mange års mentalt slid. Vi risikerer, at 
vores handikappede barn går tilbage i udvikling. Vi ved, at det vil tage ham lang tid og en meget 
rolig indkøring at blive flyttet. Eksempelvis brugte de på LCH trekvart år på at flytte ham roligt til 
skoledelen. Mens han i denne periode gik i stå udviklingsmæssigt. Vi ved, at vi allerede nu er en af 
de større belastende familier i Rebild Kommune. Men I behøver ikke at presse den yderligere. 
 
Vores dreng går sammen med 4 andre i F-sporet. F-sporet er velfungerende for vores barn. Han 
fungerer et lille nært sted. Der er det, han har behov for. Vores barn har kontakt til nogle 
lærere/pædagoger, der også underviser på P-sporet, så der er et samarbejde på tværs mellem F- 
og P-sporet personalemæssigt. Der er en god personaleflok på LCH, der spiller godt sammen. Så I 
kommunen, skal I bare finde den leder, der kan få dette til at spille sammen med jer. Det burde 
kunne lade sig gøre.   
 
Og så er der P-sporet. Det, jeg ser i min daglige gang på LCH, er glade børn. Mange har måttet 



kæmpe med kommunen for at få en af de meget eftertragtede pladser i P-sporet. Luk I bare op for 
flere. Jeg ved, hvor meget det slider på familier, når børnene ikke trivedes. Hvis I får flere børn, der 
får den tilstrækkelige støtte og omsorg i hverdagen, så vil I se, at vi bliver knap så mange familier, 
der må ende med ikke at være arbejdsdygtige. I må prøve, om det er muligt at se lidt mere oppe 
fra, hvordan I kan få udsatte familier i Rebild Kommune til at trivedes lidt bedre. Hjælp dem, når 
de beder om det. Fortæl om de muligheder, der er. Prøv ikke at trække alt i langdrag og negliger 
deres råb om hjælp. P-sporet hjælper rigtigt mange børn, der har været kastebold i systemet og 
været i specialklasser på større skoler. De og deres familier er nu faldet til ro et sted, hvor de føler, 
at de hører til. Her er nogle de kan udvikles sammen med i deres helt eget tempo. Her er tryghed, 
støtte og ro til udvikling. I skulle prøve at tage ud og mærke ånden på LCH, så ville I også kunne 
mærke, at det sted er noget helt særligt - fyldt med fantastiske særlige børn. Børnene på LCH har 
ikke brug for spejling, de har brug for tryghed og stabilitet. Dette kan I give dem på LCH i Skibsted. 
Spejling kan de få, hvis de bliver så stærke, at de kan passe ind i et af de andre tilbud kommunen 
har. Man kan dog også tage dem med på tur, hvor de får spejling i små mængder. Så vil de kunne 
blive støttet i deres spejling. Dette kan organiseres. 
 
Jeg vil bede jer om at tænke en gang mere. Vi er dybt afhængige af jer. Bevar nu dette helt særlige 
sted til disse helt særlige børn. Lad os sammen fortælle den gode historie. I er som altid 
velkommen til at kontakte mig. Jeg har jo, som I kan læse, erfaring som forældre til et handikappet 
barn.  
 
Med venlig hilsen 
Anna Vang Bobach 
 
 
  


