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Forord 

På vegne af 567 borgere i Sennels (se vedlagte underskriftsliste, bilag 1) indsendes 

hermed høringssvar på ”Offentlig høring om lukning af dagtilbud” og ”Offentlig 

høring om skolelukninger”. 

Vores høringssvar er et resultat af en proces igangsat efter et offentligt borgermøde i Sennels, hvor 290 

beboere deltog. Det er udviklet i tæt dialog mellem 40 frivillige i fem arbejdsgrupper, skolebestyrelsen, 

børnehavebestyrelsen og de lokale foreninger. Desuden er alle borgere i Sennels søgt inddraget via en 

struktureret spørgeskemaundersøgelse. 

Høringssvarets hovedpunkter 

Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning 

 For at fastholde og tiltrække mennesker til kommunen, må landsbyerne være aktive, stærke 

landsbyer, og rige naturressourcer skal lanceres tydeligt som alternativ for dem, der ikke vil et 

anonymt og naturfattigt storbyliv. 

 Stærke landsbyer har lokal børnepasning og skole i centrum. Uden dem ingen tilflyttere. 

 Landsbyerne må selv tage ansvar for at tegne udviklingen og deres profil, således at landsbyen og 

THY-Skolens arbejder i samme retning. 

 En landsby der vil være attraktiv må arbejde på at bevare og udvikle den menneskelige energi i 

byen.  

 Kulturen der gør en landsby stærk udvikles over mange år, men kan ødelægges på et enkelt – man 

skal tænke sig om. 

LØSNINGSFORSLAG: 

THY-Skolen 

 THY-Skolen er et integreret tilbud til børn fra 3 til 12 år, der samler nuværende børnehave, SFO og 

skole fra 0. til 6. klasse. 

 Thy-Skolen organiseres med selvstændig ledelse bestående af en budgetansvarlig leder og en 

pædagogisk souschef. Skolen har en bestyrelse med skoleleder, souschef, faglig repræsentant, 

forældre, repræsentanter for borgerforeningen og repræsentanter for byens foreninger (herunder 

hallen).  

 THY-Skolen baserer sig på en partnerskabskontrakt med lokalsamfundet repræsenteret ved en 

borgerforening, der skal have minimum 66% af byens myndige borgere som medlem.  

 THY-Skolen indgår partnerskab med de nærmest liggende skoler om udgiftsbesparende tiltag samt 

mulighed for mobilisering af fagligt personale. Se side 12 for uddybning af spareforslag. 

 THY-skolen indgår ligeledes en partnerskabskontrakt med kommunen, så vi sammen sikrer, at THY-

skolen ikke kan lukkes, blot der i den integrerede enhed er omkring fx 140 børn i skole og 

børnehave.  

 THY-Skolen skal udvikles som model i landsbyer, hvor der nu er børnehave og skole, og hvor de 

lokale engagerer sig og kan strukturere indsatsen gennem en borgerforening.  

Vi vil i afsnit 4. beskrive, hvad der ligger til grund for vores forslag og hvilke besparelser, vi kan se, der 

kommer ud af modellen. 
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1: Konsekvenser af udviklingsplanens modeller på børnepasnings- og 

skoleområdet  

Hvad betyder udviklingsplanens modeller på børnepasnings- og skoleområdet 

for Sennels: 
Udviklingsplanerne ser vi egentlig ikke som en udviklingsplan for Thy, nærmere en afviklingsplan uden 

visioner for Thy og egnens udvikling. Thy vil aldrig indeholde en storby, men være landsbyernes land.  

Der er ikke anført alternativer til lukning af skole og børnehave i Sennels i udviklingsplanerne, men et 

alternativ kunne være, at Sennels skole videreføres, men bliver underlagt et skolecenter fx med 

Rolighedsskolen og Østre skole med én leder og én bestyrelse. Børnehaven videreføres uændret.  

I denne struktur 

 Vil det være svært at varetage lokalområdets interesser og samle opbakning til skolen. 

 Flyttes beslutningsprocessen om fremtidige besparelser fra det politiske niveau til at blive et internt 

spørgsmål i centerskolen, hvilket over tid vil være til skade for de små skoler. 

 Vil det være vanskeligt at lave tæt samarbejde mellem børnehave, skole og lokalområde om 

profilering, idet fællesskabet reelt ingen beslutningskompetence har. 

Hvis Sennels børnehave lukkes som foreslået i model 3 og 4. 

 Mister vi fødekæden til skolen. 

 Mister børnehaven naboskabet med skolen, hvilket umuliggør det nuværende forpligtende 

samarbejde.  

 Mister landsbyen muligheden for at skabe en samlet profil på børneområdet og dermed 

gennemslagskraft som landsby. (Se beskrivelse af Thy-skolen.) 

 Mister man sit landsbypræg med lokal børnepasning – et ønske, der står øverst på listen hos 

tilflyttende børnefamilier. 

 Landsbybørnene mister deres samhørighed både i årgangen og på tværs af årgange. 

 Forældreopbakningen og dermed energien til en børnehave i Thisted vil være anderledes end til en 

lokal børnehave.  

 

Vælger kommunalpolitikkerne i Thisted kommune at gennemføre lukning af Sennels 

børnehave, har borgerne i Sennels besluttet at oprette en fri-børnehave. 

 

Hvis Sennels Skole lukkes og eleverne flyttes til Rolighedsskolen som foreslået i model 1 og 2 

 Mister landsbyen en markant attraktion overfor børnefamilier, der i høj grad går efter det lokale 

skoletilbud. 

 Trues Nordthy-Hallens eksistensgrundlag, fordi skolen ikke længere vil bidrage til driften gennem 

leje, og fordi eleverne gradvist vil overgå til fritidsaktiviteter i Thisted. 

 På lang sigt fører manglende tilflytning af unge familier til svækkelse af den samlede lokale energi, 

som specielt denne gruppe bidrager meget til. 

 Mister man sit landsbypræg med lokal skole – et ønske der står øverst på listen hos tilflyttende 

børnefamilier. 
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 Landsbybørnene mister deres samhørighed både i årgangen og på tværs af årgange. 

 Forældreopbakningen og dermed energien til en skole i Thisted vil være anderledes end til en lokal 

skole. 

Vælger kommunalpolitikkerne i Thisted kommune at lukke Sennels skole, har borgere 

i Sennels besluttet at oprette en friskole. Ansøgning om dette er indleveret. 

Hvis kommunen holder fast i de forslag, der er sendt i høring, vil børnehave og skole i Sennels fra 2015 

være i privat regi, og det er vores formodning at en del andre tænker i samme baner. Vi har ikke et aktivt 

ønske om at støtte denne udvikling, men føler os nødsaget til det af hensyn til Sennels fremtid som landsby, 

hvis kommunalbestyrelsen beslutter at lukke skole og/eller børnehave i Sennels. 
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2: Flyt til Thy – hvordan bliver Thy attraktiv for tilflyttere? 

De fleste flytter til Thy fordi de har gode barndomsminder herfra, eller fordi de 

søger menneskelige fællesskaber tæt på naturen 
Hele 66 procent af de unge fra Thy, der er bosat andre steder, overvejer at flytte tilbage, fordi de husker 

lokale fællesskaber og stærke oplevelser i naturen jf. rapporten ”Tiltrækning og fastholdelse af 

højtuddannede i Thy/Mors”, udarbejdet af Aalborg Universitet i 2012. Nogen længes væk fra storbyer til 

lokalsamfund med en skole og et stærkt menneskeligt fællesskab, som de ønsker at deres børn skal vokse 

op i. Andre overvejer det, fordi de forud har oplevet den vilde natur og gerne vil gøre den til en del af deres 

hverdag. Nogle har måske holdt ferier i Thy eller har været inviteret på ”charme-tur” tidligere i livet. 

Landsbyerne og naturen er vores vigtigste attraktion 
Thy er netop Thy, fordi vi ingen storby har. Vi skal turde profilere landsdelen på dens natur og lokale 

menneskelige fællesskaber, og landsbyerne skal være bevidste om deres ansvar. Lokalsamfundet har 

ansvaret for at skabe fællesskaberne, synliggøre dem og åbne dem for tilflyttere. Kommunens ansvar er at 

give landsbyerne de bedste muligheder for at tage denne opgave på sig som en positiv udfordring. 

Børnetilbuddene er landsbyernes livsnerve 
Alle erfaringer fra tidligere skolelukninger viser, at landsbyer der nedlægger et skoletilbud over år mister 

social kapital og dermed sammenhængskraft. Gradvist flyttes tilknytningen væk fra lokalområdet i takt med 

at børnenes kontakter og fritidsinteresser udvikles et andet sted. Tilflytningen af familier med børn falder 

og dermed landsbyens langsigtede grundlag. Og over mange år vil også færre af landsbyens nuværende 

børn finde det attraktivt at flytte tilbage.  

Derfor er struktur-reformer indenfor børnepasnings- og skoleområdet skelsættende for Sennels og alle 

andre involverede landsbyers fremtid, og beslutningerne vil få vidtrækkende konsekvenser i årene 

fremover. I tilfælde af lukning af offentlig skole og børnehave i Sennels, vil det private alternativ komme til 

at konkurrere direkte med de kommunale tilbud i omgivende landsbyer og den østlige del af Thisted. 

Kommunale børnepasnings- og skoletilbud må tænkes strategisk ind i 

landsbyernes udvikling 
Velfungerende landsbyer har identitet, der hele tiden fornys af lokale gennem aktive fællesskaber. Vi 

ønsker derfor en struktur indenfor børnepasnings- og skoleområdet, der skaber samklang med landsbyens 

eget værdisæt og ønsker for fremtiden. Private initiativer og profilering af kommunale børnetilbud skal 

gennem lokalt medansvar understøtte landsbyens udvikling i den retning, de lokale ønsker det. Vi opfordrer 

derfor politikerne til at starte en proces, hvor børnehave- og skoledrift fortsættes i landsbyerne under 

forudsætning af, at landsbyerne kan og vil udvikle lokale kreative løsninger på strategier for udvikling af 

området. Det tror vi vil mobilisere lokal energi mange steder, idet alle landsbyer må spørge sig selv: Hvad 

specielt kan netop vi tilbyde? 
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3: Hvordan bliver man en attraktiv landsby? 

Sennels: En model for landsby-vækst i Thy 
At Sennels vokser slås fast af offentlige tal fra Danmarks Statistisk Statistikbank: Befolkningstallet i Sennels 

sogn er vokset med 3,5% fra 1.268 til 1.312 fra oktober 2010 til januar 2014. Antallet af børn fra 0-12 år er i 

samme periode vokset med 10,2% fra 206 til 227. Ifølge kommunens egne tal vil elevtallet stige fra 

nuværende 107 til 130 de næste tre år. Antal børn i børnehaven er i dag 53 med børn på venteliste.  

Men hvad gør en landsby attraktiv for tilflyttere? 

Sennels: En landsby rig på social kapital 
Nordthy-Hallen er et rigtig godt eksempel på, hvordan lokalsamfund og skole kan trække i samme retning 

til gensidig glæde. Hallen blev bygget for 25 år siden med indskudskapital fra de lokale. Til forskel fra mange 

andre haller drives den uden en lønnet bestyrer, men gennem frivilligt arbejde, hvor 

bestyrelsesmedlemmerne skiftes til at holde hal og cafeteria åbent en uge af gangen. Hallen benyttes i 

dagtimerne af skolen og er sammen med spinning-faciliteter og cafeteria et dagligt mødested for Sennels 

beboere i alle aldre samt mange gæster udefra. Hallen har pt. ansøgning liggende hos kommunen om 

udvidelse af hallen med et fitnesscenter og flere halkvadratmeter, da der er efterspørgsel efter flere 

træningstider og -faciliteter. 

I 2011 samlede beboerne i Sennels 1,2 millioner kr. ind som lån til at der kunne bygges en ny og 

tidssvarende Spar Købmand. Hver uge bliver det offentliggjort ved kassen, hvordan omsætningen er i 

forhold til samme uge året før. På den måde kan alle beboere indrette deres indkøb ind efter, at 

købmandsbutikken er bæredygtig. 

Sennels Borgerforening samler hvert år mange lokale til en række større arrangementer, f.eks. Tour de 

Sennels hvor man spiser hos hinanden og slutter i fællesskab i forsamlingshuset. 

Hvert år hjælper 200 frivillige med at arrangere og afholde Malle Strandfest over tre dage med lokale 

bands. Strandfesten er et stort tilløbsstykke, hvor mere end 1.000 mennesker mødes. Overskuddet går til 

driften af byens forsamlingshus.  

Derudover er det de mange lokale frivillige der bærer arbejdet i den lokale Aktiv-komité, som hver måned 

arrangerer aktiviteter for byens ældre og plejehjemsbeboerne, i den lokale gymnastikforening HØSGU og 

idrætsforeningen IF Nordthy, det lokale kirke-arbejde, den lokale FDF-gruppe, Fredags-Klubben for 3. til 6. 

klasse, nørkleklub i hallens cafeteria og flere andre lokale foreninger. 

Samlet lægger Sennels 1.312 borgere hvert år tusindvis af frivillige timer i at holde byen levende og 

attraktiv for mennesker i alle aldre. Det værdsættes lokalt, at man bidrager. 

Sennels i fremtiden: Behov for profilering 
Landsbyer må gøre sig attraktive på lokalt grundlag. I Sennels tror vi, at landsbyerne må udvikle et 

særkende ligesom Klitmøller, der har formået at brande sig som surfer-(lands)by. Sennels forstår sig selv 

som musisk med mange, der spiller, idrætsorienteret, naturnær og iværksættende. Det er værdier, vi har 

lyst til at udvikle i en fremtidig skarpere profil. Byen ligger ud til en af de smukkeste dele af Limfjorden. At 

det er en attraktion ved vi alle, men hvordan det kan bruges mere aktivt til at udvikle byen, skal vi arbejde 

med. 

De kommunale tilbud i form af børnehave og skole kunne spille en klarere rolle i byens profilering, 

mulighederne kunne være følgende: 
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 Idrætsorienteret by med fokus på bevægelse Der bør tidligt være fokus på motorik, der er en 

forudsætning for at blive god til idræt. Byens idrætsliv involveres og tilbuddet skal gælde for alle 

børn fra dagpleje og op til og med 6. klasse. 

 Optimal udnyttelse af de naturrige omgivelser Sennels skole og børnehave ligger i. Med en 

udvidelse af eksisterende læring i naturen som allerede foregår meget i dag, udnytter man de nye 

muligheder for både bevægelser og anderledes læringsmiljøer, som den nye folkeskolereform i dag 

lægger op til. Det samme gælder for, de læringsplaner, der ligger for daginstitutionsområdet. 

Tilbuddet skal gælde for alle børn fra dagpleje og op til og med 6. klasse. 

 Naturligt at de små børn spores ind på musik og at alle børn prøver at spille et instrument. Der bør 

tidligt være fokus på børns musikforståelse som er en forudsætning for at blive god til musik. 

Udbuddet af instrumentundervisning på skolen kunne udvides og også blive et tilbud til dagpleje og 

børnehave i samarbejde med musikskolen. 

 

Ifølge spørgeskemaet (bilag 2) er 74 procent af respondenterne flyttet til Sennels uden at have haft sin 

opvækst her. En femtedel stammer andre steder fra end Thy, og 54 procent stammer fra andre steder i Thy 

end Sennels. Vi har derfor gode forudsætninger for at blive kendt for at tage godt imod tilflyttere – endnu 

en værdi, vi gerne vil profileres på. 
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4: THY-Skolen:  
THY-Skolen er et integreret tilbud til børn fra 3 til 12 år, der samler nuværende børnehave, SFO og skole fra 

0. til 6. klasse. 

 THY-Skolen organiseres med selvstændig ledelse bestående af en budgetansvarlig leder og en 

pædagogisk souschef. Skolen har en bestyrelse med skoleleder, souschef, faglig repræsentant, 

forældre, repræsentanter for borgerforeningen og repræsentanter for byens foreninger (herunder 

hallen). Hvilket der også er åbning for i forbindelse med den nye folkeskolereform, som lægger op 

til inddragelse af lokalområdets ressourcer: ”Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at op til to pladser 

i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelses 

institutioner eller lokale foreninger”. 

 THY-Skolen baserer sig på en partnerskabskontrakt med lokalsamfundet repræsenteret ved en 

Borgerforening, der skal have minimum 66% af byens myndige borgere som medlemmer. I dette 

partnerskab lægges der op til, at der bliver brugt en række frivillig timer. Der arbejdes målrettet for 

udviklingen af THY-skolens profil i sammenhæng med landsbyens særkende. Samarbejdet med 

borgerforeningen åbner også mulighed for søgning af økonomisk støtte fra div. fonde til 

udviklingen af profilen 

 THY-Skolen indgår partnerskab med de nærmest liggende skoler om udgiftsbesparende tiltag, her 

tænker vi fx fælles vikarer, pedeller, sekretærer, rengøring. Vi ser at partnerskabet max. kan dække 

over tre skoler ad gangen af hensynet til både de ansatte og børnene.  Se side 12 for uddybning af 

tiltag. 

 I samme partnerskab gives der mulighed for at lærerne kan bevæge sig mellem de enkelte skoler, 

frem for at eleverne skal køres til lærerne – der gives et mobilitetstillæg til udvalgte lærere. Dette 

koster 6.100 kr. p.a. pr. lærer (ref. Jens Jungersen formand for børne-familie udvalget i Jammerbugt 

kommune) Herved sikres fagligheden i den enkelte THY-Skole og at de enkelte lærer sikres at 

undervise i deres linjefag de er uddannet til. 

 THY-skolen indgår ligeledes en partnerskabskontrakt med kommunen, så vi sammen sikrer, at THY-

skolen ikke kan lukkes, blot der i den integrerede enhed er omkring fx 140 børn i skole og 

børnehave. Dette er for byen af stor nødvendighed, for at skabe den nødvendige ro de næste 10 år 

og dermed skabe den tiltrækningskraft, der skal til for den fremtidige eksistens  

 THY-Skolen skal udvikles som model i landsbyer, hvor der nu er børnehave og skole, og hvor de 

lokale engagerer sig og kan strukturere indsatsen gennem en borgerforening. Vi ser, at løsningen 

kan forankres i både landsbyer og i Thisted by (her tænkes på Rolighedsskolen og Tilsted skole). 

Som tidligere nævnt ser vi THY-Skolen som en integreret institution for 3-12 årige, hvilket 

indebærer andre løsninger for overbygningskoler. 

 THY-skolen bør i vid udstrækning videreføre igangværende indsatser, som giver den nuværende 

skole en særlig profil. Til eksempel har Sennels Skole gennem en årrække kørt et internationalt 

venskabsprojekt med stor succes, som vil være oplagt at videreføre og måske udbygge. 

 

Hvis vi vil holde liv i stærke landsbyer, må tilskuddet per elev differentieres 
En mindre skole vil altid koste lidt mere end en stor. Men værdien af Thy som helhed afhænger af, at der er 

stærke landsbymodeller, der kan vise en bæredygtig vej.  

Vi foreslår derfor ny tildelingsmodel, hvor grundtilskuddet per elev differentieres for elever fra 0. til 6. 

klasse således, at skoler der har mindre end 150 elever (alle klassetrin medregnet) modtager 5.000 kr. mere 

end i dag per elev, og skoler med mere end 150 elever modtager 2.500 kr. mindre per elev. Herefter 
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fordeles den nødvendige restbesparelse som en generel reduktion i driftstilskuddet per elev, som de 

enkelte THY-skoleledere må udmønte i deres egen kontekst og via deres forpligtende samarbejde. 

Årsagen til den nye tildelingsmodel er, at som det ser ud på nuværende tidspunkt, har skoler med mere end 

150 elever fordel af høj klassekvotient og derved stordrift i forhold til de mindre skoler.  

Differentierer man tildelingen som foreslået, vil man uanset skolestørrelse være en attraktiv arbejdsplads, 

og der vil ikke være forskel i lærer og elevers udfoldelsesmuligheder afhængig af skolestørrelse. Vi mener, 

at de mindre skoler i dag leverer den samme kvalitet i undervisningen, men med ulige økonomiske 

muligheder. 

Lokal partnerskabskontrakt sikrer højt serviceniveau 
Vi anerkender, at en mindre skole vil have udfordringer med at opnå det samme serviceniveau som en stor, 

hvis skolernes grundbetingelser i øvrigt er ens. For at sikre et tilsvarende serviceniveau forpligter 

lokalområdet sig i THY-Skolen til at engagere sig i form af f.eks. frivilligtimer.  

Udnyttelse af arealerne kræver kloge m2 
Optimering af udgifter til bygninger kræver, at de enkelte skoler og børnehaver over tid kan tilpasse 

størrelse i takt med stigende og faldende børnetal. Vi foreslår, at kommunen i højere grad tænker i 

etablering af ”kloge m2”, der kan udnyttes af andre end institutionen selv, hvis børnetallet falder. Et 

eksempel på en strategi for klog arealudnyttelse med speciel fokus på at fastholde energien i landsbyerne 

finder man i ”Politik og strategi for kommunale ejendomme. Sammen skaber vi kloge m2”, udgivet i maj 

2014 af Slagelse Kommune.  

THY-Skolen – en udfordring for forvaltningen? 
THY-Skolen giver god mening lokalt og dermed også for kommunen.  

Administration af THY-Skolerne kræver, at man forvaltningsmæssigt kan tilpasse den traditionelle opdeling 

af dagpasningstilbud og skole. At dette er teknisk muligt er vi ikke i tvivl om, hvis den politiske vilje er til 

sted. Vi foreslår, at administrationen mest naturligt hører under skoleforvaltningen, men, at THY-Skolen 

budgetteknisk får allokeret midler fra begge budgetter.  

Sennels THY-Skole – udkast til en model for fremtiden 
Sennels THY-Skole integrerer børnehave, SFO og skole i ét stort bygningskompleks, der ligger ud til Nordthy 

Hallen og sportsbaner, samt gåafstand til Limfjorden samt Knudsbjerg og Eshøj Plantager. 

En pædagogisk bæredygtig Sennels THY-Skole  

 Baserer læring på nærhed, tryghed og trivsel for det enkelte barn. 

 Skaber bånd mellem børn i forskellige aldre. 

 Rummer børn med særlige behov. 

 Tager udgangspunkt i at pædagogers og læreres engagement og lyst til at tage ansvar i gentagne 

undersøgelser har vist sig at være den vigtigste parameter for at børnene trives og lærer det de 

kan. 

En profilmæssig bæredygtig Sennels THY-Skole 

 Tilbyder børn fra 3 til 12år sammenhængende erfaringer indenfor fokusområderne natur, 

bevægelse/idræt og musik. 

 Bruger nærheden til fjord, mark og skov aktivt som inspiration på tværs af fagområder. 
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 Former sig i takt med lokalsamfundets ønsker om udvikling. 

En økonomisk bæredygtig Sennels THY-Skole 

 Optimerer på tværs af flere THY-Skoler og traditionelle tildelingsmodeller. 

 Inddrager lokalsamfundet i videst muligt omfang, fordi institutionen er livsnerven i lokalsamfundet. 

Borgere, børnehave og skole ser positivt på fx at indgå i en forsøgsperiode med Thisted Kommune om 

afprøvningen af en Sennels Thy-skole. 

 

Resultater af spørgeundersøgelse 
I slutningen af september gennemførte vi over en uge en spørgeundersøgelse blandt borgerne i Sennels. 

225 svarede på undersøgelsens i alt 20 spørgsmål. Heraf 217 besvarelser digitalt og otte skriftligt. (De 

detaljerede resultater af undersøgelsen er vedlagt som bilag 2). 

Hovedkonklusioner fra undersøgelsen: 

 100 procent af respondenterne svarer, at det er enige eller meget enige i udsagnet ”Det er 

afgørende for byens fremtid, at der er skole og børnehave”.  

 75 procent af respondenterne svarer, at de er enige eller meget enige i udsagnet ”hvis der ikke var 

skole og børnehave i Sennels, var jeg ikke flyttet hertil”. 

 74 procent af respondenterne svarer, at de prioriterer offentlig skole og børnehave højest, men 

samtidig svarer 79,4 procent, at de vil sende deres børn i en evt. friskole, hvis der ikke længere er 

kommunal skoledrift. 

 95 procent af respondenterne svarer, at de på baggrund af mere information er villige til at 

kautionere for 10.000 kroner i forbindelse med køb/bygning af byggeri til en evt. friskole. Heraf 

svarer 50 procent ”ja, helt sikkert”, og 45 procent ”måske, men jeg har brug for at høre mere”. 

 26 procent af respondenterne kommer oprindelig fra Sennels, 54 procent kommer fra andre steder 

i Thy og 20 procent stammer ikke fra Thy.  
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5: Sparekatalog: 
Det er et faktum, at det kommunale statstilskud er faldende pga. et lavere børnetal og netto fraflytning fra 

kommunen. Det er samtidig uomgængeligt, at Thy netop er Thy, fordi vi ingen storby har, og at det er 

vigtigt for kommunen med modeller for bæredygtig og levende landsbyudvikling.  

THY-Skolen effektiviserer den nuværende drift af kommunale tilbud til børn mellem 3 og 12 år ved at 

optimere udgifter til indkøb, ledelse, tilsynsføring og rengøring: 

THY-Skolens idé-katalog for effektivisering af børnepasning og skole 
Udviklingsplanerne er ikke blevet præsenteret som en spareøvelse, og vi er af den grundlæggende 

opfattelse, at det ikke er besparelser på skole og daginstitutionsområdet, der er brug for, men i stedet 

investering og prioritering. Hvis der alligevel skal fokuseres benhårdt på besparelser, så har vi baseret på 

tilgængeligt talmateriale for skolernes og børnehavernes driftsøkonomi sammenfattet nedenstående 

idékatalog over mulige besparelser ud fra en forudsætning om, at der oprettes seks THY-Skoler. 

 I dag holder børnehave og skole længe åbent de samme dage for relativt få børn. Ved 

sammenlægning spares personaleudgifter i ydertimer. Dette giver en besparelse på ca. 3-4 

personale timer pr. dag pr. THY-skole 

 I dag drives rengøring separat i børnehave og skole, selvom kun et dørtrin adskiller dem fysisk. Ved 

sammenlægning udnyttes maskiner og personale mere optimalt. Ved outsourcing af rengøring på 

samtlige THY-Skoler anslås en besparelse på ca. 25 pct. Svarende til 2.000.000 kr. p.a. 

 I dag drives pedelfunktionen separat på hver skole. Ved oprettelse af fælles pedelfunktion gennem 

partnerskabet med naboskoler anslår vi, at der kan skæres tre pedelstillinger væk i kommunen. 

Besparelse anslået til min. 1.200.000 kr. Her er det dog vigtigt at holde sig for øje, at pedellen også 

har andre uskrevne funktioner som indgår i trivslen på skolen.  

 I dag drives sekretariatfunktionen herunder økonomi separat på skolerne og fælles for 

børnehaverne i samarbejde med de faglige ledere ude i børnehaverne. Ved oprettelse af fælles 

sekretærfunktion for THY-skolerne gennem partnerskabet med naboskolerne, anslår vi en 

besparelse på 500.000 kr. 

 Ved oprettelse af THY-Skoler integreres børnehaven og skolen i en samlet institution med samlet 

ledelse. Som konsekvens heraf nedlægges områdeledelse på daginstitutionsområdet. Her ser vi, at 

minimum to af disse stillinger nedlægges. Anslået besparelse 1.000.000 kr. 

 Hvis der mangler en vikar i skemaet med mellemtimer betales i dag for en fuld dag. Gennem 

partnerskab med naboskoler kan lærere vikariere enkelttimer, og vikardækning gøres langt mere 

fleksibelt. Anslået besparelse 1.000.000 kr. 

 Ved oprettelse at THY-skoler ser vi behovet for et enkelt it-system/intranetløsning. I dag findes der 

tre ikke sammenhængende systemer for daginstitutioner, SFO og skoler. Her anslås en besparelse 

på 500.000 kr. 

 Ved at gøre lokalområdet medansvarlig etableres nye muligheder for, at borgerforeninger i 

fællesskab kan søge private fonde om midler til projekter, instrumentsamlinger m.v. Ligeledes vil 

samarbejdet med borgerne resultere i en række frivillig timer. Et eksempel kan være 

vedligeholdelse af legeplads, nytiltag til undervisningen mv. Det vil indirekte give besparelser i 

kommunekassen. Beløbet er umuligt at anslå, da det afhænger af engagementet i de enkelte 

landsbyer. 

 Hvert år indskoles børn samlet fra børnehave til SFO. I den efterfølgende periode har børnehave 

lavt børnetal i.f.t. personale, mens SFO/skole har forhøjet tal i.f.t. personale. Sammenlægning vil 

muliggøre udjævning af denne systematiske bølgegang.  
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Korte bemærkninger til høringsmaterialet 

 Der har været tale om fire skolecentre med en række af de små skoler under sig. Den model kan vi 

ikke se, giver de store besparelser, bl.a. fordi, der fortsat vil være behov for en daglig leder på hver 

af de små skoler. 

 Forudsætningerne for Kommunens besparelsesberegninger vil falde til jorden, hvis de resulterer i 

blot én ny friskole, idet klassekvotienterne ikke øges som tænkt i udviklingsplanen. En THY-skole 

model vil derfor være langt at foretrække.  

 Der er afsat for lidt til transportomkostning til at flytte børnene. (Det fremgår ikke, hvad der er 

afsat til det). 

 Udviklingerne i børnetallene skal tages med et gran salt. Tallene i materialet for Sennels Børnehave, 

s. 45 i udviklingsplanen angiver en normering = 46,3 børn. Der er reelt 53 børn i børnehaven pt. og 

tre på venteliste – altså aktuelt 10 børn mere, end høringsmaterialet giver udtryk for.  

 S. 8 i udviklingsplanen for dagtilbud angiver et fald i børn mellem 0 og 5 år på 26 børn fra 2014 til 

2021. (fra 100 -> 74) (Vi mener, det som minimum vil være uændret).  

 Nordthy Hallen har i dag indtægter fra skole og børnehave på 450.000 kr. om året. Det svarer til 

cirka halvdelen af hallens indtægter. 

 Udviklingsplanen for Thisted Kommune tager udgangspunkt i Cowi’s befolkningsprognose 

udarbejdet i 2013, som igen tager udgangspunkt i 2012-tal. Cowi stiller i rapporten, s. 9, 

spørgsmålstegn ved Thisted Kommunes egen prognose. Thisted Kommunes egen prognose er 

væsentlig mere negativ end prognosen fra Danmarks Statistik.  
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6: Erhvervslivet 
2/3 af kommunens borgere bor udenfor Thisted – altså i landbyerne. Svækkes landsbyerne med lukninger 

af skoler og børnehaver peger erfaring og forskning på, at søgningen til byen af nye tilflyttere daler kraftigt, 

samtidig med, at fraflytning stiger. Altså endnu færre mennesker. Det har ikke kun konsekvenser for 

byernes sociale kapital, aktivitetsniveau og samlingskraft, men også for Thys mange virksomheder, som 

både får færre potentielle kunder og et mindre rekrutteringsgrundlag i nærområdet samt sværere ved at 

tiltrække kvalificeret og/eller højtuddannet arbejdskraft udefra. At debatten og processen omkring 

planerne for skole og daginstitutionsområdet vækker bekymring i erhvervslivet ses tydeligt af vedlagte 

annonce (se bilag 3).  
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7: Foreningslivet: 

IF Nordthy 

Høringssvar vedr. udviklingsplaner for daginstitutioner og skoler i Thisted kommune 

IF Nordthy er alvorligt bekymrede over de udviklingsplaner, der er sat i høring fra Thisted Kommune vedr. 

daginstitutioner og skoler. 

IF Nordthy er en relativ stor idrætsforening, der tilbyder fodbold og håndbold til børn i Østerild og Sennels. 

Vi har ca. 240 medlemmer i skolealderen og har igennem ca. 40 år drevet idrætsforening i vores 

lokalområde. Vores formålsparagraf er, at vi vil tilbyde idræt til så mange som muligt.  

IF Nordthy er en klub i vækst med ca. 70 frivillige trænere, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer. 

Vi tilbyder idræt til vores børn i Sennels og Østerild skole, da vi ser det som et meget vigtigt element i 

børnenes opvækst, at de kan være med i en klub og børnene føler ejerskab og er stolte af at bo i et aktivt 

område. 

Vi oplever en stor grad af engagement og ejerskab i forhold til vores klub. 

Med de udviklingsplaner der sendt i høring, frygter vi alvorligt for klubbens fremtid. Som det er lagt op til i 

udviklingsplanen vil alle børn fra Sennels næste sommer skulle køres til Thisted for at gå i daginstitution og 

skole. Dette har efter vores vurdering følgende negative sideeffekter for vores klub: 

Mange af de små børn i Sennels vil have mere end svært ved at skulle nå at kunne deltage i håndbold og 

fodboldtræning i Sennels og Østerild 

Mange børn vil knytte nye venskaber i deres nye skoler og institutioner og dermed vil mange børn måske få 

ønske om at spille i anden klub i Thisted. Dette vil i den grad reducere muligheden for at kunne stille hold i 

vores lokalområde. 

Vi har en høj grad af deltagelse af skolebørn i vores klub, som skyldes at de træner og spiller i et trygt og 

kendt nærmiljø. Dette har en ekstrem stor betydning for de børn der skal starte op i en forening. Denne 

mulighed vil vi sandsynligvis miste, hvis vores børn skal flytte skole og daginstitution. Og vi vil henlede 

opmærksomheden på at, vi er en af de klubber i Thy med den største børneafdeling i håndbold, selv målt i 

forhold til fx Thisted og Hurup. 

IF Nordthy har et glimrende samarbejde med Nordthyhallen, Multicenteret i Østerild og Sennels og Østerild 

skoler. Som det er nu, er IF Nordthy ”storforbruger” af Nordthyhallen og hvis vores håndboldafdeling 

forsvinder eller bliver meget lille, vil dette have store økonomiske konsekvenser for Nordthyhallens 

økonomi samtidigt med at skolen bliver lukket. 

Hvad er konsekvenserne af at vores børn bliver samlet på store skoleenheder. Vi mister med stor 

sandsynlighed rigtig mange medlemmer i IF Nordthy og andre små lokale klubber vil også miste mange af 

deres medlemmer. Vi får svært ved at stille hold i de respektive årgange. Der bliver mindre og mindre 

lokale hold at spille imod, hvilket betyder, at børnene skal køre ekstremt langt for at finde modstanderhold 

i turneringer.  

Hvad gør IF Nordthy til en attraktiv klub: 

Vi er lokalt forankrede, der er stor klub ånd og ejerskab for klubben, vi har en høj grad af deltagelse af 

skolebørn i vores klub, vi tager ansvar for vores lokalområde, vi vil og kan samarbejde med vores skole og 
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ikke mindst har vi ekstrem mange frivillige der gør det muligt at vi kan tilbyde sport til så mange som 

muligt. Dette engagement frygter vi at miste, hvis vore børn bliver samlet på store skoleenheder i Thisted. 

IF Nordthy kan kun støtte op om, at børnehaven og skolen i Sennels forbliver som det er nu, da vi ellers 

frygter for klubbens fremtid. Vi støtter tanken om at børnehave og skole skal forblive kommunalt, men der 

skal ikke herske tvivl om, at IF Nordthy vil støtte en privatskole og børnehave hvis dette bliver aktuelt. 

Vi er stolte af vores klub, vores skoler, vores børnehaver og især af det samlede engagement der er i alle de 

frivillige foreninger der er i vores lokalområde, som gør det attraktivt at bosætte sig i vores lokalområde.  

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen i IF Nordthy 
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Bilag 1. Underskriftindsamling 

 



18 
   

 



19 
   

 



20 
   

 



21 
   

 



22 
   

 



23 
   

 



24 
   

 



25 
   

 



26 
   

 



27 
   

 



28 
   

 



29 
   

 



30 
   

 



31 
   

 



32 
   

 



33 
   

 



34 
   

 



35 
   

 



36 
   

 



37 
   

 



38 
   

 



39 
   

 



40 
   

 



41 
   

 



42 
   

 



43 
   

 



44 
   

 



45 
   

 



46 
   

 



47 
   

 



48 
   

 



49 
   

 



50 
   

 



51 
   

 



52 
   

 



53 
   

 



54 
   

 



55 
   

 



56 
   

 



57 
   

 



58 
   

 



59 
   

 



60 
   

 



61 
   

 



62 
   

 



63 
   

 



64 
   

 



65 
   

 



66 
   

 



67 
   

 



68 
   

 



69 
   

 



70 
   

 

 



71 
   

 



72 
   

 



73 
   

 



74 
   

 



75 
   

 



76 
   

 



77 
   

 



78 
   

 



79 
   

 



80 
   

 



81 
   

 



82 
   

 



83 
   

 

 



84 
   

 



85 
   

 



86 
   

 

 

  



87 
   

 

Bilag 2. Spørgeundersøgelse 

Bilag 3. Erhvervsannonce 

 


