
 

 

Tønder Kommune 

att. Skole og Dagtilbud 

       og 

       Ejendomme, Teknik & Plan 

     20. januar 2022 

Flytning af Visby Børnehus til Visby gamle skole 

Tønder Kommune er i gang med at udarbejde forslag til flytning af Visby Børnehus til Visby gamle skole. Så 

vidt vi har forstået, bunder forslaget dels i økonomiske hensyn, idet kommunen for at reducere driftsudgif-

terne vil samle sine aktiviteter på færre kvadratmeter, og dels i et ønske fra Børnehuset om af pædagogiske 

og arbejdstilrettelæggelsesmæssige årsager at have alle børn og voksne i samme fysiske enhed. 

Da dette kommer til at berøre foreningernes brug af Visby gamle skole, har Visby Lokalråd og Skoleudvalget 

(repræsentanter for de daglige brugere af huset) i flere omgange været i dialog med repræsentanter for 

Tønder Kommune og daginstitutionen. 

Lidt historik 

Visby Lokalråd har siden lukningen af Visby Skole haft en aftale med Tønder Kommune om anvendelse af de 

tidligere skolebygninger. Visby Frivillige Brandværn overtog den ældste fløj, efter at en vinge var nedrevet, 

og tilbyggede en garage. Brand & Redning overtog gymnastiksalen, som anvendes til depot for stormflods-

beredskabet. Visby Børnehus overtog et af klasseværelserne. Resten af bygningerne kunne Visby Lokalråd 

disponere over til byens foreningsaktiviteter. 

Visby Spejderne har alle deres aktiviteter på skolen, som de kalder Spejderborgen, og det gamle spejderhus 

er revet ned. Visby Idrætsforening anvender Multisalen til gymnastikhold for de yngste og de ældste. Visby 

Kultur- og Aktivitetscenter anvender Multisalen til foredragsvirksomhed, og Visby Lokalråd anvender Mul-

tisalen til diverse møder. Skolekøkkenet anvendes af madlavningshold og til andre lidt større madlavnings-

aktiviteter. Alle brugere anvender tekøkkenet, der ligger i forbindelse med Multisalen, og de gamle skole-

toiletter, der ligger i forbindelse med den gamle skoles omklædningsrum og aulaen. 

For et par år siden blev der indgået aftale om, at Visby Børnehus kunne anvende endnu et klasseværelse til 

grupperum på grund af pladsmangel i selve Børnehuset. Aulaen anvendes til garderobe, gangen til små 

aktivitetsrum og opbevaring, og børnene må anvende de gamle skoletoiletter. Interimistisk og langt fra 

optimalt set i et børneperspektiv. Børnehuset anvender naturligvis også Multisalen og skolekøkkenet. 

Visby Lokalråd 

visbynet.dk og Infoland-app 

kontakt@visbynet.dk 
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Skitsetegninger over den fremtidige lokalefordeling 

Visby Lokalråd har på et møde 14. januar 2022 fået forelagt en skitsetegning over den fremtidige lokalefor-

deling.  

Vi bakker helhjertet op om, at Børnehuset skal have den nødvendige plads, og vi ser frem til, at børnene og 

det pædagogiske personale får fysiske rammer, der opfylder kravene til et tidssvarende tilbud af høj kvali-

tet. Faktisk under vi dem langt bedre rammer end dem, der ser ud til at være på skitsebrættet.  

Som lokalsamfund har vi en stor interesse i at have et dagtilbud af en kvalitet, der kan tiltrække nye børne-

familier, og som alle de herboende småbørnsfamilier kan glæde sig over og være stolte af. 

Visby Lokalråd kan se store perspektiver i et bofællesskab, som kan udvikle det daglige samarbejde og sam-

vær mellem alle brugere af huset, og det giver god mening at øge udnyttelsen af lokalerne.  

Men det er ikke noget man bare gør, og det er ikke bare en regnearksøvelse. 

Lokalrådets kommentarer til skitsen 

I stueplan kan Lokalrådet fremover disponere over Multisalen og det tilhørende redskabsrum. 

Det er vel nærmest en selvfølge, men der er ikke taget højde for helt nødvendige forudsætninger. 

 

 Vi skal have adgang til Multisalen 

Enten gennem den eksisterende indgang, som fremover indgår i Børnehusets areal, eller ved etab-

lering af en ny indgang direkte til Multisalen. I sidste tilfælde skal der etableres et vindfang, så man 

ikke slæber snavs og træk med ind. 

 

 Vi har brug for en garderobe ved Multisalen 

På nuværende tidspunkt bruger vi de gamle skoleknager på gangen, som fremover indgår i Børne-

husets areal. Dem kan vi fortsat bruge, hvis den nuværende indgang og gangen ud for den forbliver 

til rådighed, ellers skal der være plads til garderobe i et nyt vindfang. 

 

 Vi har brug for et tekøkken ved Multisalen 

Der er etableret et tekøkken med opvaskemaskine og en del opbevaringsskabe i forbindelse med 

Multisalen. Det er etableret i en lille mellemgang mellem den lange gang med indgangsdøren og 

Multisalen, så man går gennem køkkenet for at komme ind i salen. Køkkenet anvendes i forbindelse 

med stort set alle aktiviteter i Multisalen. Fremover indgår køkkenet i Børnehusets areal. Vi kan de-

le køkkenet med Børnehuset, hvis det bevares som nu, og ellers har vi brug for et andet tekøkken  

tæt på Multisalen. 

 

 Vi skal have adgang til toiletter 

På nuværende tidspunkt bruger vi lige som Børnehuset de gamle skoletoiletter. Vi kunne dele et 

nyt gæste/handicaptoilet med Børnehuset. Ellers vil vi skulle have adgang til Børnehusets toiletter. 

Det betyder, at vi skal have adgang til Børnehuset både i og uden for institutionens åbningstid. 

 

 Spejderne skal bevare et depot i gulvniveau 

Spejderne anvender en del af et tidligere klasseværelse til depot, og dette rum påtænkes indrettet 

til grupperum for Børnehuset. I så fald har Spejderne brug for et andet frostfrit og tørt depot i gulv-
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niveau til teltene og andet udendørs grej. Depotet skal lige som det nuværende have direkte ad-

gang til skolegården, da spejderne har mange udendørs aktiviteter, hvor de skal anvende grej fra 

depotet. 

 

 Spejderne skal bevare et aktivitets/grupperum 

Spejdernes aktivitets/grupperum på 1. sal påtænkes anvendt til møderum for Børnehuset. Spejder-

ne har (ud over det gamle sløjdlokale) brug for et rum, hvor de kan gennemføre deres indendørs 

aktiviteter, hvor materialerne kan opbevares, og hvor igangværende ”produktioner” ikke skal pak-

kes væk fra gang til gang.  

Spejderrummet kan ikke flyttes til stueplan, da alle gruppelokaler her anvendes for at få en sam-

menhængende daginstitution. Spørgsmålet er, om et spejderrum og et personalemøderum i praksis 

kan kombineres.  Lokalet rummer et stort bord, som vil kunne anvendes som mødebord, hvis man 

kan leve med malerklatter m.v. Lokalet vil helt klart fremstå som spejderrum, med det tilhørende 

”rod”. Det vil være disponibelt som møderum alle hverdage, bortset fra en ugentlig eftermiddag. 

 

Det kunne overvejes, om skolekøkkenet vil kunne indrettes, så det også fungerer som mødelokale. 

Skolekøkkenet er ryddeligt, når det ikke er i brug, og det skal efter planen fortsætte som fælles rum 

for Børnehuset og foreningerne. 

 

 Vi skal have adgang til 1. sal 

Der er kun adgang til 1. sal fra aulaen, som fremover indgår i Børnehusets areal. Dermed skal spej-

derne og brugerne af skolekøkkenet kunne passere gennem daginstitutionen både i og uden for 

Børnehusets åbningstid. 

 

 Spejderne skal bibeholde et udendørsareal 

Som ”rigtige spejdere” har Spejderne mange udendørs aktiviteter ved Spejderborgen. I den tidlige-

re skolegård bruger de bord-bænkesættene til siddende aktiviteter, de har rafter til deres trækon-

struktioner i det tidligere cykelskur, og de samles på den store bålplads. Arealet anvendes også til 

eksempelvis byens Sankt Hansfest og spejdernes fastelavnsfest. Det vil være naturligt at gentænke 

hele udendørsarealet, når Børnehusets pavillon fjernes og børnegrupperne skifter placering, men 

under alle omstændigheder skal der være plads til spejderne. 

 

 Trafiksikkerhed bør tænkes ind i adgangsveje 

Grupperne i Børnehuset ser ud til at skulle have indgange fra ”skolegården”, og vi kunne forstå, at 

Børnehuset fremover skal anvende en udvidet parkeringsplads på arealet ved Parkvej. Børn og for-

ældre kan således komme og gå uden at skulle krydse en vej, hvilket er en klar fordel. 

For brugere af Multisalen er der indgang fra Trøjborgvej. Brugere i bil anvender parkeringspladsen 

ved kirken på modsatte side af vejen, cyklister fra byen skal ligeledes krydse vejen, fodgængere skal 

gå i vejkanten uden fortov det sidste stykke. Især i vintertiden er det trafiksikkerhedsmæssigt 

utrygt. Det kunne derfor være en fordel at flytte indgangen til den modsatte side af bygningen, og-

så i forhold til Brandværnet, hvis udrykningskøretøjer har udkørsel til Trøjborgvej lige ved siden af 

indgangsdøren.  Hvis indgangen fra Trøjborgvej skal bevares og måske også anvendes af Børnehu-

set, bør den trafiksikres. 
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Kunne vi have lidt større ambitioner? 

Den aktuelle skitse er begrænset af den gamle skolebygning som ramme. Murene står, hvor de står, og 

derfor forudser vi, at projektfasen kommer til at indeholde en lang række kompromisser, hvor fokus vil 

være på at reducere ulemperne frem for at udvikle en tidssvarende daginstitution integreret i et levende 

lokalmiljø. Vi forudser og frygter, at der bliver afsat en anlægsramme, som gør det umådelig vanskeligt at 

ændre lokalernes funktion fra skole- til daginstitutionsmiljø, for ikke at tale om omdannelsen af en gammel 

gymnastiksal anvendt som depot for stormsflodsgrej til et pædagogisk miljø for småbørn. Paradoksalt nok 

var det - udover primært det lave børnetal - de store udgifter ved den daglige bygningsdrift og det fremtidi-

ge store renoveringsbehov, der af kommunen blev brugt som argumentation for at lukke skolen.  

Det er næppe alle, der kender de nuværende fysiske rammer på Visby gamle skole, så derfor har vi i slut-

ningen af dette brev samlet nogle aktuelle fotos af bygningerne. 

Mange steder i landet - også i Tønder Kommune – er der lavet spændende og innovative projekter, bygnin-

ger og miljøer med rådgivning og økonomisk støtte fra store fonde som Realdania, Nordea Fonden, Lokale 

og Anlægsfonden og andre. Visby gamle skole kan næppe trække støtte som bevaringsværdig bygning, men 

måske kan en vision om med udgangspunkt i den gamle skolebygning at skabe et miljø, som både danner 

rammen for en daginstitution og et foreningsliv med mangeartede aktiviteter for både børn og voksne. Det 

kunne være spændende at etablere et indendørs og et udendørs miljø, hvor vi i højere grad kan være aktive 

sammen på tværs af aldersgrupper og interesser. Det er ikke første gang, at en gammel skolebygning skal 

være ramme for en daginstitution, og det bliver næppe den sidste, hverken i Tønder kommune eller i andre 

små lokalsamfund. Derfor er det en udfordring med et udviklingspotentiale, som rækker ud over Visby. 

I Visby Lokalråd har vi desværre hverken den faglighed eller kreative tænkning, der skal til, og det har man 

nok heller ikke på rådhuset. Hvis en fond kunne bidrage med faglighed, kreativitet og økonomisk støtte til 

byggeriet, kunne vi sammen udvikle et kraftcenter for børn og voksne i Visby. Det ville være fantastisk. 

 

Med venlig hilsen 

Visby Lokalråd og Skoleudvalget 

 

Else Jespersen  Iben Lundby Knudsen  Rita Jacobsen 

Visby Lokalråd  Visby Idrætsforening  Visby Kultur- og Aktivitetscenter 

Mogens Nielsen    Jan Jespersen 

Visby Spejderne    Visby Frivillige Brandværn 
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Fotos af Visby gamle skole – størstedelen taget 19. januar 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visby gamle skole og Brandstationen – Parkvej/Trøjborgvej Tilbygning med Multisalen 

Skolegården med Børnehuset i baggrunden tv Nordfløj, Multisal og bagerst Brandværnsbygning 

Skolegården, i baggrunden tidligere cykelskur Gymnastiksal, depotrum - forrest bålplads 
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Aulaen - Børnehusets garderobe Garderoben set fra trappen til 1. sal Gang mellem aula og Multisal 

Gang - indgang fra Trøjborgvej th Bruserum og gang med toiletter Toilet 

Børnehusets grupperum Børnehusets grupperum 
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Indgang fra Trøjborgvej -  
mellemgang til Multisal 

Køkken i mellemgangen til Mul-
tisalen 

Foreningernes opbevaringsskabe 
i mellemgangen 

Multisalen med indgang i hjørnet 
bagerst 

Multisalen set mod skolegården- 
nødudgang fra 1. sal 

Multisalen - dør til Brandværnet 

Multisalen - redskabsrum tv 

Trappe fra aulaen til 1. sal 
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Gangen på 1. sal Skolekøkken set fra indgang Skolekøkken set mod indgang 

Spejdernes sløjdlokale Spejdernes grupperum Spejdernes lederrum 

Spejderdepot i stueplan - dør til 
skolegården 

Spejderdepot i stueplan - dør til gang 
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Gymnastiksalen - dør til skolegården Gymnastiksalen - beredskabsgrej Gymnastiksalen bag depotrum 

Skolegården med dør til spejderdepotet 

 Indgang fra Trøjborgvej - handicap-
tilgængelig 

Facaden mod Trøjborgvej - Brandværnets udkørsel i forgrunden – 
parkeringsplads ved kirken på modsatte side af vejen 


