
Verdens bedste Børnehus. 

  

Hvor er det fantastisk at se al modstanden vedrørende forslaget om lukning af Læringscenter 
Himmerland på Facebook m.m. Men en ting der flyver under radaren i den forbindelse er at 
Børnehuset, Læringscenter Himmerlands børnehave, er i endnu større fare for at blive lukket. 

  

Til trods for at flere og flere småbørn diagnosticeres med autisme og andre 
udviklingsforstyrrelser, der kræver de specialpædagogiske hensyn og kompentencer som kun 
Børnehuset kan yde i Rebild Kommune, bliver færre og færre visiteret til børnehaven.  

  

Det har resulteret i at der pt. kun går 3 børn i Børnehuset hvoraf 2 flytter over i skolen efter 
sommerferien. Og fordi det er en børnehave kan den, i modsætning til skolen, lukkes uden 
høring og det er jo en nem og bekvem måde for kommunen at lave en besparelse på. Faktisk 
så bekvem at det lugter af at man bevidst har undladt at visitere til børnehaven af samme 
årsåg.  

  

Men det har i så fald været på bekostning af de børn som burde have gået der og nu får en 
langt dårligere trivsel og udvikling end de burde have haft. Og det bliver på bekostning af 
fremtidens hårdest ramte småbørn, der fremover dagligt skal køres ud af kommunen for at få 
behørig pasning. Vi snakker om 3-årige og 4-årige, der skal pendle op til to timer hver dag - 
eller presses ind i et ordinært børnehavemiljø, der er decideret hæmmende for deres udvikling. 

  

Simpel statiske beregning viser at der i Rebild Kommune antageligt er 20-25 autistiske børn i 
børnehavealderen. Selvfølgelig bliver ikke alle diagnosticeret så tidligt, men autisme er 
omvendt også kun en enkelt gruppe ud af den brede vifte af børn som LCH og Børnehuset 
tager sig af, så det er ubegribeligt at der efter sommerferien kun skulle være et enkelt barn 
visiteret til børnehaven.  

  

Faktum er at Børnehuset i Læringscenter Himmerland er et helt utroligt sted til de mindste 
med udviklingsforstyrrelser. Faktisk så godt at det kunne få folk til at flytte til kommunen, hvis 
kendskabet til institutionen var mere udbredt. Det er et sted vi som borgere kan være 
afsindigt stolte af. Personalet er fantastisk dygtige og engagerede ildsjæle, der møder de små 
med den største varme og indsigt man som forældre kan håbe på. Det vil være et tragisk tab 
for kommunen og dens borgere at nedlægge en så værdifuld ressource. 

  

Vi flyttede til Rebild Kommune for et år siden og fik, efter udredning af vores 3-årige dreng, 
der viste sig at være autistisk, visitation til Børnehuset. På bare et halvt år har institutionen og 
dens dygtige folk sat en umådelig udvikling igang i vores dreng og han blomstrer nu både ifht 
kommunikativ og social formåen. Han er helt forandret og hans daglige glæde ved at gå i 
børnehaven er det bedste der er sket for os i meget, meget lang tid. 

  

Inden vi fik lov til at komme i Børnehuset var vores dreng i en ordinær børnehave, som intet 



kunne tilbyde ud over opbevaring, til trods for at de dedikerede en pædagog til kun at tage sig 
af ham. Det var et alt for stressende og ubefordrende miljø. Han hverken trivedes eller 
udviklede sig og lettelsen vi følte da vi blev taget imod i Børnehuset var næsten ubeskrivelig. 
Det er helt essentielt ved de tidlige diagnoser at børnene får den rette hjælp i de rette 
omgivelser, ellers ender de med at få et langt sværere ungdoms- og voksenliv med langt 
dårligere trivsel - og kommer desuden til at lægge kommunen til last i langt højrere grad. 

  

Nu står Børnehuset så til med al sandsynlighed at lukke efter sommerferien. Der er så vidt 
vides to børn der venter på at komme ind, og jeg håber dybt for dem og deres familiers skyld 
at kommunen for alvor indser værdien af Børnehuset og vælger ikke at lukke det, men at 
bruge det i langt højere grad. 

  

Udviklingen tyder på at der kun kommer flere børn med diagnoser i fremtiden og selv om der 
pt., af den ene eller anden grund, ikke er den store visitering til Børnehuset kan det hurtigt 
vende og ende med at være en uøkonomisk beslutning at lukke det. Alm. fluktueringer i 
visitationstallet må til enhver tid forventes. 

  

Læringscenter Himmerlands Børnehus er simpelthen et fantastisk og nødvendigt sted, der 
viser Rebild Kommune fra sin bedste side. 

  

Med venlig hilsen 

Simon Gylden og Signe Rand Ebbesen, forældre til Indy Rand Gylden, der går i Børnehuset. 

 


