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Input til ”Visby gamle skole – Børnehus og foreningshus” 
 

Spot på Visbys potentialer 
Ingen input om Børnehuset og Visby gamle skole 

Interview af lokale aktører 
Flytning af Børnehuset til Visby Gamle Skole og styrket samarbejde 
Aktuelt: Tønder Kommune har genoptaget deres arbejde med projektet, og forvaltningen forventer at fore-
lægge et overslag over anlægsprojektet i forbindelse med budgetforhandlingerne i september 2022. 

 

LUP-møde med arbejdsgruppen Visby Kultur- og Aktivitetscenter  

25. august 2021 

 

Information om Visby Kultur- og Aktivitetscenter, hvis aktiviteter afholdes på skolen 

Kultur- og Aktivitetscenteret har til formål at styrke de lokale netværk gennem forskellige aktiviteter og 

foredrag. Målgruppen er alle aldersgrupper, og det er vigtigt for arbejdsgruppen ikke at blive betegnet og 

opfattet som et tilbud for seniorer og pensionister. Det er dog typisk de aldersgrupper, der deltager.  

Aktiviteterne foregår i efterårs- og vintermånederne hver anden tirsdag eftermiddag kl. 14-16 eller om af-

tenen. En gang om måneden arrangeres ”spileftermiddage” med brætspil, kortspil, kaffe og kage.  

En gang om måneden arrangeres foredrag med lokale eller udefrakommende foredragsholdere. 

 

 Ingen aktuelle behov for nyanskaffelser. Brug af Multisalen er gratis. Sparekassen Bredebro har tidlige-

re finansieret køb af projektor og lærred, som deles med Brandværnet. 

Der opkræves ikke medlemsgebyr. Aktiviteterne dækkes primært ved deltagerbetaling. Tønder Kom-

mune har tidligere efter ansøgning givet støtte til konkrete aktiviteter fra puljer til servicelovens be-

stemmelser om tilskud til frivilligt socialt arbejde og frivilligt forebyggende arbejde, men kravene er 

skærpet, så det næppe er en finansieringsmulighed fremover.  

 Børn kunne deltage, men gør det ikke. Om eftermiddagen er de i skole, skolefritidsordning eller optaget 

af anden fritidsaktivitet. 

 Kultur- og Aktivitetscentret har sin lille niche, der supplerer de øvrige foreningsaktiviteter. Der vil kunne 

tilrettelægges aktiviteter sammen med Menighedsrådet. 

 Aktiviteterne er gode til netværksdannelse og styrkelse af fællesskabet. Aktiviteterne kan anvendes til 

integration af nye beboere i byen. Det fordrer nok, at man som indbygger ”tager sin nye nabo med”. 
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LUP-møde med ledelsesrepræsentanter for Visby Børnehus  

6. september 2021 

 

 Børnehuset er en kommunal daginstitution for 0-6 årige børn, og opgaverne er defineret i Dagtil-

budsloven og af Tønder Kommune. Der er i disse år indskrevet mange børn, og Børnehuset har der-

for fået dispositionsret over to klasseværelser i Visby Gamle Skoles hovedbygning, hvor de ældste 

børn holder til. Forhallen anvendes til garderobe, og børnene anvender de tidligere skoletoiletter. 

Børnehuset anvender derudover multisalen og skolekøkkenet ad hoc.  

 

 Tønder Kommunes forvaltning har bedt Børnehuset udarbejde forslag til en flytning af hele dagtil-

buddet til skolebygningerne. Forældre og personale bakker op om en flytning, under forudsætning 

af at de fysiske rammer kan imødekomme Børnehusets behov. En samling vil gøre det nemmere at 

indrette fleksible børnemiljøer, og personaleressourcerne kan udnyttes bedre, når de befinder sig 

under samme tag. 

Børnehuset lægger afgørende vægt på, at foreningernes brug af lokalerne i skolebygningen kan 

fortsætte, så en flytning af Børnehuset ikke bliver på bekostning af foreningerne. De gode relatio-

ner mellem Børnehuset og lokalsamfundet i øvrigt skal bevares. 

Børnehusets nuværende pavillon trænger til renovering, så kommunen har under alle omstændig-

heder en udgift til bygninger. 

Hvis Børnehuset flyttes, skal legepladserne også ændres. Spejderne og Børnehuset vil kunne have 

et fællesskab om visse dele af legepladsen. Hele udendørs området er allerede nu tilgængeligt for 

byens børn uden for Børnehusets åbningstid. 

 

 Børnehuset indgår i Skoleudvalget sammen med de øvrige brugere af skolebygningen: Spejderne, 

Idrætsforeningen, Brandværnet, Aktivitets- og Kulturcentret og Lokalrådet. Udvalget samarbejder 

om den daglige brug og drift af Visby Gamle Skole. 

En flytning af hele Børnehuset til skolebygningerne vil øge mulighederne for at danne relationer 

mellem børnene og de øvrige brugere af huset. Når byens ældre har stolegymnastik i multisalen får 

de ofte en snak med de børn, der opholder sig i bygningen.   

 

 Skoleudvalget under Lokalrådet har drøftet spørgsmålet om flytning af hele Børnehuset til skole-
bygningerne og er positivt indstillet, hvis foreningerne kan bevare deres lokaler.  
 

 Børnehusets fortsatte eksistens og gode arbejde har væsentlig betydning for tilflytning af nye små-
børnsfamilier og for de bosatte børnefamiliers oplevelse af Visby som et attraktivt bysamfund. 
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Borgermøde i Visby Forsamlingshus 
 

Styrkelse af børn- og ungemiljøet 
 
 

Aktivitet og prioritering 

1
. p

ri
o

ri
te

t 

2
. p

ri
o

ri
te

t 

3
. p

ri
o

ri
te

t 

ik
ke

 p
ri

o
ri

te
re

t 

kommentarer 

Børnehuset -  
flytning til den gamle skole 

3 5 0 

 Der skal følge penge med. 
Det kan fremtidssikre Børnehuset og gøre det endnu mere 
attraktivt at flytte til Visby (=at bo i en barak er ikke frem-
tidssikring). Børnehuset er nedslidt. Der er for mange børn 
på for få m2. Børnene fortjener bedre bygninger. 
Vi VIL beholde de små i byen. 
Bedre udnyttelse af skolen. Bedre vedligeholdelse af byg-
ningerne. 
Der kan laves parkeringspladser på græsplænen ved Brand-
stationen. 

 
 

Børnehuset - flytning til den gamle skole 
 

Børnehuset er en kommunal daginstitution for 0-6-årige børn. Der er i disse år indskrevet mange børn, og 
Børnehuset har derfor fået dispositionsret over to klasseværelser i Visby Gamle Skoles hovedbygning, hvor 
de ældste børn holder til. Forhallen anvendes til garderobe, og børnene anvender de tidligere skoletoilet-
ter. Børnehuset anvender derudover multisalen og skolekøkkenet ad hoc.  
 
Tønder Kommunes forvaltning har bedt Børnehuset udarbejde forslag til en flytning af hele dagtilbuddet til 
skolebygningerne. Forældre og personale bakker op om en flytning, under forudsætning af, at de fysiske 
rammer kan imødekomme Børnehusets behov. En samling vil gøre det nemmere at indrette fleksible bør-
nemiljøer, og personaleressourcerne kan udnyttes bedre, når de befinder sig under samme tag. 
 
Børnehuset lægger afgørende vægt på, at foreningernes brug af lokalerne i skolebygningen kan fortsætte, 
så en flytning af Børnehuset ikke bliver på bekostning af foreningerne. De gode relationer mellem Børnehu-
set og lokalsamfundet i øvrigt skal bevares. Børnehusets nuværende pavillon trænger til renovering, så 
kommunen har under alle omstændigheder en udgift til bygninger. Hvis Børnehuset flyttes, skal legeplad-
serne også ændres.  
 
Spejderne og Børnehuset vil kunne have et fællesskab om visse dele af legepladsen. Hele udendørsområdet 
er allerede nu tilgængeligt for byens børn uden for Børnehusets åbningstid. 
 
Tønder Kommune har siden skolelukningen i 2011 indgået 4-årige brugsaftaler med Visby Lokalråd, og bru-
gen af skolebygningerne koordineres af et Skoleudvalg. Børnehuset indgår i Skoleudvalget sammen med de 
øvrige brugere af skolebygningen: Spejderne, Idrætsforeningen, Brandværnet, Aktivitets- og Kulturcentret 
og Lokalrådet. Beredskabet disponerer over gymnastiksalen til opbevaring. 
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En flytning af hele Børnehuset til skolebygningerne vil øge mulighederne for at danne relationer mellem 
børnene og de øvrige brugere af huset. Når byens ældre har stolegymnastik i multisalen får de ofte en snak 
med de børn, der opholder sig i bygningen.   
 
Børnehusets fortsatte eksistens og gode arbejde har væsentlig betydning for tilflytning af nye småbørnsfa-
milier og for de bosatte børnefamiliers oplevelse af Visby som et attraktivt bysamfund. Det har også stor 
betydning, at byen fortsat har et indendørs møde- og aktivitetssted uden betaling for foreningerne. 
 
I disse år er der mange børn i Visby, men der er brug for tilflytning, hvis børnetallet skal opretholdes på 
nuværende niveau. Det forudsætter en fælles indsats af alle aktører i byen. 
 
Næste skridt  
Der er aftalt møde mellem Tønder Kommune, Visby Børnehus, repræsentanter for Skoleudvalget og Visby 
Lokalråd medio januar 2022. Det drøftes her, hvordan det videre samarbejde skal foregå. 
 
Der er tale om et projekt, hvor Tønder Kommune er den drivende kraft. 
Det lokale engagement i projektet skal sikre, at både Børnehuset og Visbys foreninger får de bedste vilkår. 
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Konkretisering og kvalificering: Flytning af Børnehuset 
 

 
Beskriv, hvilken udfordring idéen skal være med 
til at løse i Visby?  
Giv et konkret eksempel på en situation, hvor idéen 
kan gøre en forskel.  

 

Hvem er idéens primære målgruppe?  

Skal ideen tiltrække lokale eller også personer udefra - 

begrund jeres svar?  

 

Hvem er vigtige samarbejdspartnere for at lykkedes 

med idéen?  

Vær så konkret som mulig.  

 

- Det er afgørende vigtigt at sikre vores Børne-

hus 

- Der er et pladsproblem i det eksisterende Bør-

nehus 

- Børnehuset er nedslidt 

- Der er pladsmangel i de eksisterende lokaler 

- Børnehuset er for lille, hvis fødselstallet holder 

 

 

- Herboende børnefamilier  

- Det kan være med til at tiltrække nye børnefamilier 

- 9 mdr.-6 år 

- For lokale og tilflyttere 

 

 

 

- Tønder Kommune 

- Børnehuset (dem der arbejder der) 

- Lokalrådet 

- Forældrerådet  

- Børnehavens Bestyrelse 

 

 

Mangler vi viden for at komme videre med idéen?  

Hvor skal vi finde viden - hvem skal vi spørge?  

 

 

Tidsplan  

Hvad er de første skridt? Hvornår er det første arbejds-

møde? Kan I udarbejde et årshjul?  

 

 

Arbejdsgruppe  

Hvem (af jer) skal være med til at løfte ideen videre?  

 

 

- Tønder Kommune 

- Det må ikke være en spare øvelse, der skal 

indregnes ordentlige og realistiske etablerings-

omkostninger 

- Hvor meget ombygning kræver det? 

- Er Børnehuset og Tønder Kommune villi-

ge/enige? 

- Skal huset renoveres eller skal der bygges nyt? 

 

 

- Undersøge om Tønder Kommune vil være med? 

- Børnehavens bestyrelse + forældrerådet skal be-

handle det  

 

 

Thomas  

Sine 

Forældrerådet 

 


