
Hvad er det her for noget - det kan i altså ikke være bekendt. 
 
Jeg er, som borger i Rebild og som omsorgsgiver med tilknytning til LCH, bekymret og forarget 
over, at Læringscenter Himmerland, tidligere Skibstedskolen nu igen er kommet i søgelyset ift. en 
lukning. 
Skolen har i flere årtier fungeret som dels almen skole, men siden 1965 har skolen fungeret, som 
specialskole for børn og unge med vidt gående udviklingsforstyrrelser og handicap.  
Og der er altså her ikke bare tale om “En Emil, der har lidt for meget krudt i bagen”  
 
Rebild Kommune har i 2019 samarbejdet med konsulentfirmaet Brorsons Consult og Trancit, som 
de havde benyttet for at finde besparelser på handicapområdet, i omregnet 4,5 mill. kroner.  
Dette kan, da foranlediger mig til at tænke, at der her er tale om en uværdig besparelse. 
 
Alle børn har ret til at modtage undervisning og det påhviler rette myndighed at foranstalte dette. 
Et væsentligt formål med undervisningen i folkeskolen er, at alle skal have muligheden for 
personlig udvikling og mulighed for at lære at handle selvstændigt og ansvarligt. Det gælder også 
børn og elever under Læringscenter Himmerland. 
I forskellige sammenhæng er der sat spørgsmålstegn ved det udbytte elever med lav udviklingsalder 
har af skolegang. Det er derfor væsentligt at undervisningen af netop disse elever kan ske i et lille 
og indlevende miljø, hvor opdragelse og dannelse kan foregå i ligesindet og ligeværdig 
socialsammenhæng.  
Hvorfor det er afgørende med et særligt sted, som Læringscenter Himmerland.  
Skolen, med tilhørende musik-pavillon og Børnehuset, har gennem de sidste 2 år været under en 
gennemgribende renovering, hvilket også har været tiltrængt. Det være sig, indvendig: renovering 
af gangarealer, ny flotte sansevæg, mini bibliotek og undervisningsmiljø på gangen, nyt loft på 
lærerværelset. Udvendig: en gennemgribende renovering af tagkonstruktionen, hvor der samtidig 
overalt er efterisoleret, udhæng med tagrender, hvor der er prioriteret vedligeholdelsesfrit, holdbare 
materialer. Der er desuden lavet bedre parkeringsforhold og de indledende “øvelser” til forbedring 
af legeplads er også kommet i gang. 
Udover at der er brugt enormt mange arbejdstimer er der også brugt langt mere end 1,2 million som 
alene er beløbet for tagrenoveringen. 
Besparelsen på denne renovering er ikke målbar i det økonomiske regnestykke, endnu.  
Hvorfor denne renovering forunder og forarger mig, når man fra forvaltningens side overvejer en 
nedlukning af stedet? 
  
Har man i øvrigt overvejet, hvilke konsekvenser dette vil have for Skibsted by og dens borgere? 
 
Det er heldigvis en forholdsvis lille gruppe, der har disse specifikke og særlige behov, dog skal i 
huske, at div. undersøgelser viser, at målgruppen med disse varige handicap er stigende. 
Jeg finder det særlig væsentlig og af høj prioritet, at i som beslutningstagere lytter til eksperterne på 
dette område, nemlig forældrene.  
I kan måske et stykke hen af vejen, med indlevelse og empati forestille jer, hvad betydning lige 
netop Læringscenter Himmerland har for børn, forældre og deres familier. Men kan i også forestille 
jer de store menneskelige konsekvenser af en evt. lukning?  
Billedligt kunne det være, at du under en svømmetur, pludseligt bliver trukket i benet, hvor meget 
overskud har du til at kæmpe?  
 
Venlig hilsen Brian Pedersen


