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Referat fra møde på Ravnkilde Skole d. 16.11. 2022 
 

 

Tilstede var: 

 

Rebild Kommune: 

Udvalgsformand Anna Oosterhof 

Næstformand Birgitte Wilsted Simonsen 

Funktionsleder Helle Grynderup 

Jurist Ib Munk 

 

 

Styregruppen til bevarelse af Ravnkilde Skole: 

Erik Mortensen 

Helle Randers 

Nanna Sund Christoffersen 

Morten Høj 

 

Indledningsvis blev de tilstedeværende præsenteret. 

Styregruppen oplyste, at det som der ønskes drøftet, er mulighederne for at finde en løsning, som kan 
igangsætte planer for, og opbakning til en friskole i Ravnkilde. 

Grundet fristen for ansøgning om start af friskole er sprunget d. 15.8. dette år, ønsker styregruppen at 
gå i dialog med Rebild Kommune om en overgangsløsning, hvor forældrene det første skoleår efter 
Ravnkilde Skoles nedlæggelse, hjemmeunderviser deres børn under en eller anden nærmere ramme, 
formentlig hovedsagelig i fællesskab.  

Behovet er opstået, fordi der ikke kan dispenseres fra tidsfristen for ansøgningsfristen til at etablere en 
friskole, og når skolen lukker til sommerferien, vil en friskole således ikke kunne være klar.  

Styregruppen er helt bevist om, at hele friskoletanken i Ravnkilde står og falder med, om der kan laves 
denne løsning det første år. Hvis først børnene starter i andre skoler vil løbet være kørt. 

Styregruppen beskriver de negative effekter det vil have på Ravnkilde som lokalsamfund, herunder bo-
sætning, demografisk sammensætning og andre negative afledte effekter. 

For at imødegå den negative udvikling har styregruppen en vision om at lave et børneunivers, med 
friskole og børnehave. En samlet tryg helhedsløsning for børn og børnefamilier. På den måde er det sty-
regruppens vurdering, at Rebild Kommune vil kunne spare en børnehave på sigt og hele Ravnkilde områ-
det kan blive styrket som lokalområde bosætningsmæssigt. 

I forhold til friskolen vurderer styregruppen, at der kan forventes ca. 35 børn fra Ravnkildeområdet og 
evt. et antal fra andre byer. Styregruppen må her tage det forbehold, at det kræver, at forældrene kan 
acceptere læsningen med ”år1” som hjemmeundervisning. Styregruppen er opmærksom på, at de ældre 
klasser er den største udfordring i den sammenhæng. Styregruppen forventer en egenbetaling på ca. 
1000-1200 kr. pr. barn. 

I den større sammenhæng lægger styregruppen vægt på, at det må forudses, at Haverslev skole også 
kan blive lukket og det vil forstærke behovet for en friskole. 



Side 2 af 2

Styregruppen føler, at de vil kunne lave en skole som virkelig differentierer sig positivt og oplever, at 
selve friskoletanken har samlet og styrket lokalsamfundet. 

Anna Oosterhof oplyste om, at der i budgettet er afsat et beløb til forskønnelse af de lokalsamfund som 
bliver berørt at beslutningen om bl.a. skolelukning. Lokalrådene vil blive inddraget i fordelingen af disse 
midler. I denne forbindelse blev det oplyst, at midlerne tiltænkes den fysiske udvikling/forskønnelse af 
bymiljøerne. 

Det som styregruppen konkret beder Rebild Kommune om til brug for ”år1” er følgende: 

 
 Vederlagsfrit lån af Ravnkilde Skoles nuværende bygninger, incl. forsyning med varme, el og 

vand mv. 
 Vederlagsfrit lån af inventar, hjælpemidler, computere og skolebøger mv. 

 

Alternativt hertil lån 2-3 dage om ugen af skolen helt eller delvist og så vil der være reel hjemmeunder-
visning resten af tiden. 

Efter ”år1” vil en kommende friskole gerne indgå i en dialog med Rebild Kommune om at købe skolen. 

Anna Oosterhof oplyste, at hun anerkender styregruppens tanker og engagement og hun oplyser, at de 
driftsbesparelser som lukning af Ravnkilde Skole medfører, er indregnet i kommunens netop vedtagne 
budget, så hun har svært ved at se at kommunen kan imødekomme dette ønske. Hvorvidt det vil være 
lovligt at yde et sådant tilskud skal undersøges, men det kan i sig selv være en forhindring. 

Aftalen bliver, at Rebild Kommune undersøger om der juridisk er mulighed for at give tilskud til hjemme-
undervisningen i ”år 1”i form af lokaler mv. Hvis det er lovligt vil det være en politisk beslutning, om 
Rebild Kommune skal yde et sådant tilskud. 

Aftalen bliver, at Rebild Kommune undersøger de juridiske aspekter indledningsvis og giver en tilbage-
melding. Der vil blive udarbejdet et referat fra mødet som vil blive fremsendt. 

 

16.11. 2022 Ib Munk 


