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Høringssvar PPR, Analyse af en bæredygtig fremtid for Læringscenter 
Himmerland 
 

Vi synes generelt, at det er en flot analyse, som belyser fordele og ulemper, og vi kan tilslutte os disse 
beskrivelser. Vi forsøger ikke at gentage for mange af pointerne, hvorfor høringssvaret kan virke lidt abrupt, 
men vi har vægtet de elementer, som vi har ønsket at fremhæve særligt.  

Scenarie 1) 

Forbliven uændret på nuværende adresse. 

 a) For nogle af børnene på Læringscenter Himmerland vil det være en stor fordel at forblive i 
kendte rammer. Visse børn er fortsat ikke kommet sig fuldt efter hjemsendelsen under Corona-
nedlukningen i foråret 2020, så for disse børn vil det være en stor fordel at forblive i kendte 
rammer.  For alle F-børn, der flyttes, uanset hvorhen, vil dette være en stor og svær omvæltning, 
mens det må forventes, at nogle af børnene på p-sporet vil reagere kraftigt, mens andre vil være i 
stand til at håndtere skiftet.  
Vi mener, at der for de bedst fungerende elever, vil kunne etableres samarbejde med s-klasserne 
på Terndrup skole og dermed styrke deres spejlingsmuligheder. Denne styrkelse kunne ske ved en 
grad af fælles planlægning mellem LCH og s-klasser, enten omkring fælles aktiviteter som udeskole, 
madkundskab og/eller enkelte fag eller temaer. Det kunne både være eleverne fra s-klasserne, der 
blev transporteret til LCH eller LCHs elever, der blev transporteret. Vi ser ikke, at muligheder for 
samarbejde er udtømte, tilstrækkeligt afdækket eller afprøvede.  

 

 b) Vi kan se flere veje inden for nuværende organisering, hvor sparring til ledelse og medarbejdere 
kunne styrkes. Dels kunne vi se en fordel i, at der blev sparringsgrupper på tværs af fx s -klasserne, 
Skoven og LCH. Det kunne også overvejes om en højere grad af fælles uddannelse og retning kunne 
medføre en styrkelse af det samlede specialområde. Ligeledes anbefales et netværk for ledere på 
tværs af specialområdet.  
Inden for rammerne ser vi også, at der kunne omorganiseres på en måde, hvor der fx var en 
øverste leder og enten en viceleder eller teamledere med pædagogisk ledelse for fx indskoling, p-
spor og F-spor, således ledelsesdelen blev styrket på LCH. Vi er opmærksomme på, at dette vil 
forudsætte en anden organisering på det administrative område på LCH.  
 

 e) Vi er enige i, at det ikke er den mest hensigtsmæssige geografiske beliggenhed i kommunen. 
Men beliggenheden i et lille lokalmiljø anser vi for hensigtsmæssig. 

Scenarie 3a)  

Flytning til almenskole 

 a) Hvis børnene på F-sporet skal flyttes, og det ikke bliver samlet til en almenskole i Rebild 
kommune, så vil børnene både skulle forholde sig til nye voksne, nye klassekammerater, ny kørsel 



og nye rammer. Dette vil være en massiv omvæltning for de børn i kommunen, der er allermest 
sårbare, og som har det allersværest med skift.    
Det kunne for de bedst fungerende og mest robuste børn på LCH være en fordel at være lidt 
tættere på almenmiljøet og have muligheden for at spejle sig i børn med et højere funktionsniveau.  
 
 

 e) Vi ser ikke, at der vindes noget på beliggenhed ved placering i Bælum, som ligger lige så yderligt i 
kommunen som Skibsted. Man kunne muligvis vinde noget ved en flytning til Suldrup, som ligger 
lidt mere centralt i kommunen. Omvendt kunne nogle fra den østlige del af kommunen måske 
vælge Astrup eller Vester Mariendal efter frit skolevalg frem for Suldrup.  

 

Inklusion/PPR’s samlede konklusion 

Samlet set er der fordele og ulemper ved både scenarie 1 og 3a, og vi kan se, at begge dele kan blive godt 
på sigt - særligt for børn, der i fremtiden visiteres og som ikke kommer til at opleve skiftet.  

Vi mener dog, at det er meget indgribende at nedlægge skolen og flytte eleverne fra gode omgivelser og 
høj faglighed, fordi skolen er udfordret lige nu. Vi mener, at det er relevant at forsøge at tage hånd om de 
ting, der er peget på i analysen i forhold til scenarie 1 især under punktet f), fremfor at vælge scenarie 3a. 
Vi oplever, at de største udfordringer på LCH har fundet sted det seneste års tid, men at det i årene før og 
nu, er og har været et godt og attraktivt tilbud for børn og voksne. Vi ser gerne, at man arbejder på at 
styrke ledelsesdelen, og styrker samarbejdet og netværket på specialområderne i Rebild kommune som 
beskrevet ovenfor. 

 

Lokal MED-udvalg PPR Rebild kommune.


