
1 
 

 

 

Teknik og Miljøudvalget 

Børn og Skoleudvalget 

Jørgen Popp Petersen 

Thomas Ørting Jørgensen 

 

    Visby 28. april 2022 

Flytning af Visby Børnehus til Visby gamle skole – opfølgning  

Først tak til jer, der kunne afse tid til at få en rundvisning på Visby gamle skole. Det virker tillidsvækkende, 

når kommunalpolitikere prioriterer direkte dialog med borgere i lokalområderne, uanset om I deler vore 

synspunkter eller ej. Og vi ved jo, at det altid har betydning at se noget ved selvsyn – at opleve det sted, 

som sagen drejer sig om. 

Forvaltningen har oplyst, at sagen om flytning af Børnehuset skal behandles politisk i maj måned, og da vi 

synes, at der har været lidt bevægelse i sagen siden vores første henvendelse til kommunalbestyrelsens 

medlemmer, vil vi hermed give jer en opdatering – set fra vores side. 

Børnehusets flytning  

Vi er helt enig i kommunens overordnede mål om at samle Børnehuset og nedrive pavillonen. Børnehuset 

anvender allerede nu dele af skolebygningen, og der vil kunne indrettes en daginstitution, der kan opfylde 

kravene til en højkvalitets daginstitution.  Set fra vores side forudsætter det, at den gamle gymnastiksal 

nedrives, og at der bygges nyt, og derfor glæder det os at høre, at det er et af to projektforslag, som vil 

blive forelagt til politisk behandling. 

Alle, der har ombygget og renoveret gamle huse ved, at det medfører en række uforudsete udfordringer, 

som fordyrer projektet eller reducerer den påtænkte kvalitet. Gymnastiksalen vil ikke være undtagelsen. I 

otte år har den stået uden varme med anvendelse som oplagringsrum, og den var i forvejen vurderet som 

alt for dyr i vedligehold og drift. Budgetter for nybyggeri skrider også, men trods alt i mindre grad, og ener-

gimæssigt må forventes en langt større bæredygtighed. 

 

Børnehuset og Dagtilbudsområdet er de bedste til at redegøre for, hvordan de bygningsmæssige rammer 

kan og skal understøtte de pædagogiske miljøer, så vi vil begrænse os til nogle få indspark: 

 uafhængighed af eksisterende bærende mure giver langt større muligheder for at indrette lokaler-

ne, så de imødekommer børnenes og det pædagogiske personales behov. 

 vi har forstået, at de påtænkte lysskakter er erstattet af vinduer. Det er godt – og et lovkrav. Men 

der skal mange vinduer og en omfattende loftssænkning til for at give småbørnene gode opholds-

rum.  
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 det gamle oliefyr skal afløses af en varmepumpe.  Det er godt – og nødvendigt. Varmepumper fun-

gerer godt med gulvvarme, så hvorfor ikke etablere gulvvarme som minimum i småbørnenes op-

holdslokaler.  Og måske kunne varmepumpen kombineres med solceller på taget. 

 det kan blive dyrt at spare på kvadratmeterne, og det vil typisk være de billige gulvkvadratmeter, 

der bliver reduceret i et projekt. Mere plads giver større fleksibilitet i forhold til daginstitutionens 

kapacitet. Mere plads giver bedre forudsætninger for inklusion af børn med særlige behov. Mere 

plads giver mere ro og plads til fordybelse i små grupper. Måske giver mere plads også mindre syge 

børn og voksne. 

Samlet set vil antallet af kommunale kvadratmeter blive reduceret, hvad enten gymnastiksalen renoveres 

eller der bygges nyt i en passende størrelse. Spørgsmålet er, om Facility Management ikke blot skal føre til 

færre, men også bedre kvadratmeter. 

Foreningernes råderum 

Forvaltningen har oplyst, at det reviderede projektforslag indebærer, at  

 foreningerne fremover kan dele det eksisterende tekøkken med Børnehuset 

  foreningerne har adgang til toilet i Børnehuset 

 foreningerne fortsat kan anvende skolekøkkenet 

 der etableres nyt vindfang med adgang til multisalen fra skolegården 

Dermed imødekommes de ønsker, vi har haft, så foreningernes aktiviteter i multisalen og skolekøkkenet 

kan opretholdes. Og vi deler gerne rummene med Børnehuset. 

Spejderne råder aktuelt over to rum på 1. sal i hovedbygningen (tidligere sløjdlokale og EDB-lokale) og et 

depot i stueetagen, som i projektforslaget fremover skal anvendes af Børnehuset.  

Vi takker forvaltningen for at gøre opmærksomt på muligheden for at indrette lokaler til spejderne på 1. sal 

over Brand og Redning. Visby Frivillige Brandværn er indstillet på at afgive 1. salen til spejderne, såfremt 

der kan indrettes depot til deres udstyr på en del af gangarealet.  Kravene til lovliggørelse og klargørelse af 

lokalerne er beskrevet og vil indgå i den politiske forelæggelse af sagen.  Herudover skal Brandmyndighe-

derne vurdere, om de sikkerhedsmæssige krav til ibrugtagning af  1. salen i brug er opfyldt. 

Vi finder, at der er tale om en god løsning under forudsætning af, at 

 el- og vandtilslutninger genetableres, så opholdsrummene og køkkenet er fuldt anvendelige 

 toiletrummet genetableres 

 der afsættes et mindre beløb til nødvendige renovering i form af opsætning af skillevægge, reoler, 

malerarbejder m.v. 

 Børnehusets nuværende barnevognsrum som drøftet med forvaltningen fremover kan anvendes til 

depot for spejderne. 

På møderne med forvaltningen har vi sammen måttet konstatere, at det ikke er muligt at indrette egentlige 

opholdslokaler til fælles brug for daginstitution og spejdere, da der er forskellige sikkerheds- og fortrolig-

hedshensyn, der skal varetages 

Vi har hørt argumentet om, at det er uforholdsmæssigt omkostningsfuldt at have lokaler stående til brug 4 

timer om ugen. Vi ville også gerne bruge dem flere timer, men det forudsætter, at der er flere børn i byen. I 

et lille lokalsamfund som Visby vil alle byens faciliteter have en udnyttelsesgrad, der er mindre end i ek-

sempelvis Toftlund og Tønder. Det er et vilkår, hvis vores lokalsamfund skal overleve og måske endda ud-

vikle sig. Derfor er vi også taknemmelige for, at Tønder Kommunes Rejsehold i sin tid indgik aftale med os 

om rådighed over den tidligere skolebygning. 
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Vi forventer at fortsætte den positive dialog med Børnehuset om indretning af udearealerne. Det vil være 

optimalt, at spejderne fremover kan disponere over et lille areal i nærheden af det fremtidige depot til 

spejderprojekter, som børnene i Børnehuset af sikkerhedsmæssige årsager ikke må have adgang til. Derud-

over forventer vi, at udearealet fortsat vil være både legeplads for byens børn og samlingssted. 

Vi er glade for, at der fremover kun er adgang til området fra Parkvej, hvor parkeringspladsen udvides. Det 

vil gøre adgangsvejene noget mere trafiksikre. 

Fremtidig dialog og samarbejde 

I Visby ser vi frem til fortsat dialog og samarbejde om dette og andre projekter.  

 

Med venlig hilsen 

Visby Lokalråd 

www.visbynet.dk 

ved projektgruppen under Lokal Udviklingsplan ”Visby gamle skole – Børnehus og foreningshus” 

Else Jespersen  Rikke Højland Nielsen  Søren Hermann 

Mogens H. Nielsen Torben Poulsen 
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