
Høringssvar Læringscenter Himmerland  
- MED-udvalget Suldrup Skole 
 
Personalets tanker og overvejelser vedrørende Læringscenter Himmerland og 
Suldrup Skole på samme matrikel 
 
Som personale ser vi meget positivt på overvejelserne om at placere P-sporet 
fra Læringscenter Himmerland på Suldrup Skole.  

Suldrup Skole ligger centralt placeret i Rebild Kommune, og der er rigtig gode 
faciliteter for børnene både inde og ude. Børnene fra Læringscenter 
Himmerland vil flytte ind i nogle lyse og rummelige lokaler i ét plan. Placeringen 
gør, at eleverne fortsat vil kunne gå i skole og SFO i et skærmet miljø. Samtidig 
får de let adgang til alle de andre muligheder, der er på Suldrup Skole. Det 
gælder både faglokaler som fx sløjd og madkundskab og udendørsområder. 
Skolen ligger i et naturskønt område med kort afstand til sø, skov og mose. Der 
er derfor mulighed for mange lærerige udendørsaktiviteter. På skolens område 
er der udover multibaner, klatrestativ mm. også grønne områder, der er 
indrettet til udeskole – det er meget populært blandt elever og personale. 

Nærmeste nabo er Stensbohallen, så der er også rigtig gode forhold til idræt 
inde som ude. Skolen har også selv en klassisk gymnastiksal, der vil være 
velegnet til aktiviteter med mindre grupper af elever. 

Vi ser frem til muligheden for at blive en større personalegruppe med nye 
spændende kompetencer og samarbejdsmuligheder. Sparring og videndeling 
på tværs vil være med til at løfte kompetenceniveauet blandt hele personalet 
til gavn for både elever indenfor special- såvel som almenområdet. Vi tror også 
på, at samarbejdet på tværs vil give os alle nye pædagogiske værktøjer samt 
udvikle og nuancere vores børnesyn til gavn for eleverne og deres forældre. 

Den samlede personalegruppe er meget positive i forhold til en placering af    
P-sporet på Suldrup Skole, og vi glæder os til at byde nye elever, forældre og 
kollegaer velkommen. 
 
På personalets vegne, MED-udvalget Suldrup Skole 
 
 


