
Bevarelse af de små 
enheder i Rebild Øst  

Perspektivet fra Forældregruppen i Blenstrup



Strukturanalyse af skole- og dagtilbudsområdet

• "Oplægget ved BDO viste, at flere af de justeringer og 
tiltag, som BDO ville anbefale, allerede er igangsat eller 
implementeret i Rebild Kommune med undtagelse af 
strukturelle ændringer og/eller nedjustering af 
serviceniveau”

•Holdningen fra Blenstrup er klar: Luk ikke Kildens 
afdeling Blenstrup!



Et velfungerende børne- og ungeunivers

• I sagsfremstillingen d. 10/1 står følgende i referatet: 
”Analysen undersøger, hvordan vi kan imødegå 
udfordringer i forhold til det stigende antal børn og elever 
med særlige behov og den økonomiske udfordring heraf 
og hvilke udviklingspotentialer, der er på området.”

• Et børneunivers med små enheder bør bruges aktivt og 
klogt i kampen mod mistrivsel og det stigende antal børn 
med særlige behov



En velfungerende overbygning

• Der blev lovet politisk ro omkring Kilden efter sammenlægning af 
overbygningen – vi håber og forventer, I holder ord!

• Sammenlægning af overbygningen viser allerede positive 
tendenser på skolevalg og trivsel. [Kilde: Evaluering efterår 2022]

• Hvis Blenstrup Skole besluttes lukket, kan det ikke forventes, at 
eleverne i Blenstrup vælger de andre afdelinger til som 
alternativ

• Blenstrup Skole er et aktiv til Kildens overbygningen i Terndrup



Tvivlsom besparelse ved lukning af små skoler

”Norddjurs Kommune regnede med, at tiltagene ville give en 
besparelse på 9,4 millioner kroner i 2019 – og at det tal ville 
stige til 27,9 millioner kroner i 2020. De tal lever ikke op til 
virkeligheden. I 2019 ender de med en merudgift på fem 
millioner kroner, og i 2020 sparer de kun 13 millioner.” [Kilde, 
TV2 Østjylland]

• Tænker politikerne i Rebild Kommune, at besparelserne på 
skolebudgettet giver kommunen en samlet besparelse?!

https://www.tv2ostjylland.dk/norddjurs/skolelukninger-skulle-redde-fattig-kommune-men-besparelser-er-sma


Øget udgifter ved lukning af små skoler

CEPOS konklusion om effekt af skolelukninger: 

• Udgifterne per elev i kommunens folkeskoler er vokset væsentligt 
stærkere i de kommuner, som har reduceret antallet af folkeskoler 
sammenlignet med udgiftsudviklingen i de øvrige kommuner.

• Skolernes resultater målt ved, hvor stærkt skolerne formår at løfte 
eleverne ved folkeskolens afgangsprøver sammenlignet med de 
forventede resultater givet elevernes sociale baggrund, er 
gennemgående blevet svagere, såfremt antallet af skoler i kommunen 
er reduceret. [Kilde, CEPOS.]

• Opvejes besparelse ved en skolelukning ved de overordnede 
konsekvenserne for lokalområdet og kommunen som helhed?!



Kampen mod mistrivsel

• Mistrivsel blandt børn og unge stiger i Danmark.

I 2021 er stigningen fortsat på flere parametre: Flere føler sig 
ensomme, har lav livstilfredshed, et dårligt selvvurderet helbred, 
eller oplyser, at de har haft en psykisk lidelse. [Kilde: VIVE]

• I Blenstrup bidrager både Valhalla, Blenstrup Skole, Kilden, 
lokalsamfundet, foreningslivet, forældrene og fællesskabet til at skabe 
trivsel.

• Tag ikke Valhalla og Blenstrup Skole ud af ligningen – for så 
forsvinder en af grundstenene for Blenstrups børn!

https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-og-unge-i-danmark-velfaerd-og-trivsel-2022-18610/


Udfordringer med mistrivsel og vanskelig 
mobilitet ved lukning af små skoler
• Andelen af børn i Blenstrup, der går til gymnastik og spejder ligger enormt 

højt.

• Fritidsaktiviteter besværliggøres, når skoler lukkes og lokale fritidstilbud 
svinder ind. Det medfører større ulighed og større sociale skel

• Hverdagsmobilitet er struktureret og kan klares med planlægning og 
offentlig transport

• Fritidsmobilitet er vanskelig for de 20% af familier, som ikke har bil i 
landdistrikterne. Det skaber større social ulighed og mistrivsel

• Ved lukning af skoler i landdistrikter øges den sociale ulighed markant



Stigning i antallet af børn i psykiatrisk 
behandling
• En af udfordringer er de fastlåste klassetrin, der ikke tillader 

udveksling af erfaring på tværs af årgange: ” … de unge op i 
horisontale vennegrupper, der kun består af jævnaldrende. Da jeg var 
ung, kunne jeg kigge på nogle, der var ældre, og sige ’nå ja, de fleste 
overlever det her.’ I dag kigger de unge hele tiden til siden, ser på 
nogen, der er det samme sted i livet … som reelt ikke kan hjælpe med 
så meget, når det kommer til stykket,” [Kilde: Søren Østergaard, 
ungdomsforsker, Center for Ungdomsstudier]. 

• På Blenstrup Skole har vi netop vertikale elevrelationer både 
gennem samlæsning og de blide overgange helt fra dagpleje til 
børnehave til skole og senere til overbygningen. Link: Den røde tråd

https://rebildidag.dk/den-roede-traad-og-en-tryg-barndom-i-blenstrup/57283


Kommunens gevinst ved børneuniverser

• Kilden er et velfungerende børne- og ungeunivers, som er 
lykkedes på trods af et stramt budget! Vi har minimal 
mobning, høj trivsel og velfungerende sammenlæste klasser.

• Luk ikke et af kommunens mest effektive midler mod 
mistrivsel blandt vores børn



Livsduelighed

• Blenstrup Skole leverer ”valuta for pengene” - både 
pædagogisk, fagligt og socialt. 

• I Blenstrup drives skole med afsæt i nærhed til det enkelte barn og 
forælder samt til det omgivende lokalsamfund. Vi inviterer alle unge 
med i et inkluderende fagligt og socialt fællesskab. Det skaber udvikling 
for den enkelte elevs kompetencer ift. efterfølgende 
uddannelsesparathed. Det giver livsduelige unge menneske, der formår 
at bidrage til fællesskabet og stå imod livets turbulens. 



Tiltrækning af kompetent personale

• I de seneste ansøgningsrunder har en forældrerepræsentant 
deltaget i ansættelsesudvalget. Der har været adskillige 
kvalificerede og højkompetente ansøgere til både 
lærerstilling på Blenstrup Skole og Pædagogstilling i Valhalla.

• Det ikke svært at tiltrække kompetent personale, hvilket 
bl.a. viser, at fagfolk også ser fordelene og kvaliteterne i de 
små enheder.



Alkalær

• Alkalær er en anerkendt undervisningsmetode i læsning og 
stavning, som i flere år er anvendt med stor succes i 
Blenstrup. 

• I Blenstrup er vi foran og har et attraktivt tilbud på skolen. 
Vi styrker de børn, som har læsevanskeligheder – som en 
naturlig del af vores tilbud.



Kildens bestyrelse skriver:

• ‘Det er Kildens bestyrelses holdning, at Kilden bør bevares med alle  
enheder som i dag’. [Skriftligt input til Strukturanalysen]

• Arbejdet omkring sammenlægningen af de tre skoler til ét 
‘Kilden’ begynder nu at bære frugt. Men det kræver politisk 
ro og prioritering, hvis vi skal helt i mål med et stærkt 
Rebild Øst.



Ansvar

• Vi kan og må ikke spare mere på vores skole- og 
dagtilbudsområde. - Og BDO konkluderer, at alle besparelser 
allerede er gennemført

• Vil politikerne tale borgernes sag; og sige fra? 

• Vi driver skole for meget få midler – vi kan ikke spare mere! 
Der er igennem en længere årrække bevilliget for få midler 
til børne- og ungeområdet. Vi skal spare pengene ved at 
løse udfordringen med børnenes mistrivsel.



Faciliteterne på Blenstrup Skole og i Valhalla

• Kæmpe natur-
legeplads

• Adgang til hallen

• Stor fodboldbane

• Bålhytte

• Skovbælter

• Galgebakken

• Samlingssalen

• Stort udvidelses-
projekt for vores 
hal; Vores Hus

Lad ikke disse skønne faciliteter gå til spilde ved en eventuel skolelukning



Et langt sejt træk…
• I mere end 30 år har skolen i Blenstrup været 

lukningstruet, og de seneste år mere hyppigt

• Når man googler Blenstrup Skole, kommer der 
artikler frem om skolelukning fra politiske forslag 
og fra politikere, der har råbt op

• Det resulterer i en vigende interesse fra nye 
potentielle børn til skole og lokalområdet. Der er 
kendskab til 3 familier, der har fravalgt tilflytning 
på den baggrund (og så er der alle dem, vi ikke 
har hørt om…)

• Lokalrådet har de sidste år arbejdet for at ændre 

omdømme og tiltrække nye børnefamilier – og 
det har båret frugt, men er et 
langt sejt træk…



Ledige byggegrunde i Blenstrup

• I Blenstrup har de ledige byggegrunde stået tomme i mange år.

• Det er ikke nemt for unge mennesker at låne penge til nybyg i
landdistrikter.

• Måske nærheden til byudviklingen i Aalborg Øst vil hjælpe? 

• Måske politikerne ønsker at hjælpe med at finde en løsning på dette
problem? Evt. på landsplan

• Alternativt arbejder en lokal forankret gruppe med alternative 
investeringer for byggegrundene; mindre boliger til par og ældre, 
hvorved 70’er-villaerne i byen kan ”frigives” til unge børnefamilier.



Flere børn på vej? Stigning i antallet af unge 
mennesker i byen 



De små lokalsamfund er i vækst på landsplan. Hvis Rebild Kommune vil 
være med her, så er det NU, der skal satses på Rebild Øst og Blenstrups 
nærhed til Aalborg Øst. 



Vækstpotentialet i 
Blenstrup

• Der er en afstand på 15 km fra 
Blenstrup Skole til rundkørslen 
ved Egnsplanvej med mange 
fremtidige arbejdspladser på 
NAU, AAU og meget andet nyt 
erhverv i området.

• Der svarer til en køretid på 12 
minutter (Google Maps)

• Rebild Kommune bør udnytte 
vækstpotentialet ved Blenstrups 
nærhed til det østlige Aalborg!



Artikel bragt i Nordjyske



Vi udvikler os og vil vækste…. Stop os ikke!  

marts 2023

2022

Mere natur – Vild med 
Rebild

Skole- og skovhave 
projekt

Område fornyelse 
ansøgt

Bålhytte & svævebane 
på legepladsen

OK til grøn varmeplan 
for varmeværk

Kommunikationsindsats 
for at få alle børn med i 
foreningslivet

Det nære 2023

Ønske om branding for 
skolen – natur skole

Kirken åbner sig mod byen –
ny kirkegårds park

Finansiering til haludvidelse 
på plads

Solcelleanlæg på 
Kraftvarmeværk

Bosætningsprojekt igangsat 
sammen med kommunen

Opstart af projekt 
”Købmand i nye rammer”

Infrastruktur

2024

Alle kommunale 
byggegrunde solgt

Renovering af varmerør = 
endnu billigere varme

Etablering af Kildens 
biodiversitets faglokale

Projektering af nye 
byggegrunde

Myndigheds projektering 
af halbyggeri godkendt

Bæredygtig 
vækst



Socioøkonomien i Rebild Øst

• Hvis de små enheder i Rebild Øst vedtages lukket, vil det på 
sigt påvirke socioøkonomien i kommunens store landdistrikt 
mod øst. Der er risiko for, at ressourcesvage familier får det 
endnu sværere og at deres børn ekskluderes af fællesskabet!

• Vi ønsker liv i de små lokalsamfund i Rebild Kommune, og 
det kræver bl.a. ressourcestærke borgere - og en skole! 



Tak for jeres tid.

Vi håber på fornuftige, langsigtede beslutninger på skole- og 
dagtilbudsområdet i Rebild Kommune.

På vegne af forældre og børn i Blenstrup 

Troels Dahlgaard Astrup, Hanne Bruun Førster, Birgitte F. 
Mikkelsen, Jeppe Bruntse Jacobsen, Kjeld Juhl Nielsen og 
Charlotte Kragh-Pedersen


