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Emne: Temamøde – Børn & Unges fritidsinteresser i 

Grindsted og Uggerhalne 

Møde nr.: 2015 

Arkiv/sag/ 

projekt: 

  

Sted:  Sognegården, Grindsted 

Dato: Onsdag den 3. juni Tidsrum: 19 – 21  

Deltagere: Majbritt Sudergaard, Carsten Christensen, Ole Schwarz & Poul Dahl fra Samrådet; Ellen Høgh, 

Jesper Rasmussen & Inger Posselt fra GSK; Mette Krogholm Pedersen & Lene Holt Nielsen fra 

Kirken; Søren Kold Madsen, Grindsted Skole; Louise Mark fra Ungdomsskolen; Tine Lee fra Dag-

plejen; Jane Gamborg Jensen fra GSK & Skolebestyrelsen. Jette ”nysgerrig” forældre fra Ajstrup. 

 Indkalder:  Ungeudvalget Mødeleder:  Ole Schwarz Referent:  Poul D 

Referat til: Deltagerne og Samrådet. Materialet lægges på hammernyt.dk    

 

Resultater / aftaler / konklusioner 

Ole Schwarz bød velkommen til de indbudte foreninger og orienterede kort om Samrådets paraplyfunktion for det 

lokale foreningsliv over for Aalborg Kommune, hvor Samrådet og dets forskellige projektgrupper tager opgaver op, 

som ligger uden for foreningernes ansvarsområde.  

 

Ole Schwarz introducerede herefter aftenens tema, som er initieret af Samrådets Ungeudvalg, Ole Schwarz er pro-

jektleder i udvalget, der herudover består af Gita Mogensen og Majbritt Sudergaard (begge forlader udvalget til 

sommer). Herudover er Christian Jensen (Ungdomsklubben), Carsten Christensen, Nicolai Nørgaard Pedersen og 

Mikkel Torp Jacobsen medlemmer. Ole orienterede om udvalgets gøremål, som bl.a. skal være med til at sikre et 

bredt udvalg af fritidsaktiviteter til børn og unge.  

Samarbejde med skole, ungdomsklub, dagplejerne, kirken og foreningslivet er derfor meget vigtigt!   

Udvalget har i 2014 primært arbejdet med at skaffe finansiering til at kunne etablere få etableret en Skater-, Beach-

volley- og BMX-bane på stadion. Der er indtil nu sikret 120.000,- til banerne. Beløbene kommer fra: 

 

Lions Club                                  = 10.000,- 

Borgerforening                           = 20.000,- 

AKA midler (Aalb. Kommune)    = 35.000,- 

LOA  (Lokale & Anlægsfonden) = 40.000,- 

Samrådet                                   = 15.000,- 

Hertil kommer lokale ildsjæle, som bidrager med maskineri, bl.a. Per & Villy Aagaard Nielsen, Holm El & VVS og 

vognmand Skindbjerg, Asfalt (Colas) og frivillig arbejdskraft. 

 

Arbejdet med at udføre projektet pågår og ventes færdig inden sommerferien. 

 

Ole Schwarz introducerede herefter skoleleder Søren Kold Madsen, som var bedt om at komme med et oplæg om 

Børn og unges situation i Grindsted & Uggerhalne set fra skolens vinkel. 

Søren tog udgangspunkt i to myter, som synes at florere i lokalsamfundet.  

Myte 1: Små skoler i kommunen er lukningstruet. Der er absolut intet, der tyder på, at små skoler i Aalborg Kommu-

ne skal lukke. Der er ikke politisk interesse herfor. Slet ikke set i lyset af, at politikerne har bevilget nybyggeri af 

Grindsted Skole til 17 mio. kr.   
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Myte 2: Børn i små skoler er ikke så fagligt dygtige som børn i store skoler. Børn i Grindsted Skole deltager i natio-

nale målinger og resultatet viser klart, at vore børn på alle områder ligger over middel. Lyder der andre toner fra 

Vodskov Skole, fortæller det blot, at vore børn skal ”lære” at arbejde, som de gør i Vodskov; det er Vodskovbørnene 

jo vant til! 

 

Søren fortalte videre om en langvarig visionsproces for Aalborg Kommunes skoler, hvor hovedmålet lyder:  

”Noget at have det i” og at 

1) Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag  

2) Alle har mod til at deltage i verden 

3) Alle har en ven i skolen 

4) Læring foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende 

5) Alle ansatte arbejder systematisk med videnproduktion. 

 

 

Et udsnit af deltagerne i Temamødet. 

 

Søren uddybede kort disse fem mål ved at pege på ”tegn på, at skole og elever når målene.” 

Disse mål gælder for alle 52 folkeskoler i kommunen, hvor de største har omkring 1.000 elever og de mindste om-

kring 50.  Grindsted er med sine godt 100 elever med i et småskolenetværk, som har fokus på småskolernes situa-

tion. 

Søren omtalte herefter skolebyggeriet - den proces, der er foregået indtil nu, hvor et såkaldt ”dispositionsforslag” om 

14 dage skal forelægges Skoleudvalget, hvor Tina French Nielsen er rådmand. Alt tegner til et flot skolebyggeri, der 

passes smukt ind i naturen og de eksisterende skolebygninger. Byggeriet forventes indflytningsklar foråret 2017. 

  

I stedet for at svare på det stillede spørgsmål ”Børn og unges situation i Grindsted & Uggerhalne set fra skolens 

vinkel - hvad ønsker skolen, at foreningerne kan/skal bidrage med”, spurgte Søren Kold Madsen retorisk: ”Hvad kan 

lokalområdets foreninger og borgere levere til skolen?” Søren sagde herefter, at skolen til august inviterer til et inte-

ressentmøde om en ”partnerskabsaftale” med emnet: Hvad kan foreninger og borgere/forældre byde ind med i 10% 

af den understøttende undervisning? 

Søren nævnte her, at skolen gerne vil have et samarbejde med det lokale erhvervsliv, foreninger, forældre og bor-

gere, som kan komme i skolen, eller/og børnene kan besøge virksomheder. Der blev nævnt eksempler på forældre, 

som har været i skolen for at fortælle om jordemoderarbejde, om at anvende Google og om besøg på landbrugsbe-
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drift.   

Ole takkede Søren for indlægget. 

 

Som indledning til gruppearbejde fortalte Ole Schwarz kort om spørgeskemaundersøgelsen fra 2013, hvor en række 

grupper har været spurgt om deres tilfredshed med de eksisterende tilbud og om hvilke nye, de kunne ønske sig: 

Fra børn i dagplejen til børn i 7. til 9. klasse. Med udgangspunkt i svarene blev temamødet i 2013 gennemført. Te-

mamødet i 2015 er en opfølgning herpå og ønske om at få nye input til behov & ønsker - om samarbejde på tværs 

af foreninger og organisationer kan give flere muligheder. Og om der er ting i vores nærsamfund, vi skal være op-

mærksomme på?   

 

Gruppmøde med bl.a. Ellen Høgh, Jesper Rasmussen, Carsten Christensen,  

Søren Kold Madsen & Mette Krogholm Pedersen. 

 

Deltagerne blev inddelt i to grupper, som hver tog fat på spørgsmålene. 

  

Tilbagemeldingen fra de to gruppers drøftelse resulterede i følgende: 

 Som ny beboer i vores lokalområde og som potentiel beboer er det ikke let at få et overblik over aktiviteter i 

lokalområdet. Der bør kun være en hjemmeside som, suppleret med FaceBook-siden: ”Aktiviteter i Grind-

sted & Uggerhalne”, viser områdets aktiviteter. 

 En samlet hjemmeside kan være med til tydeligere at profilere byerne. Samrådet indkalder foreningerne 

og Borgerforeningen til en drøftelse af, om der er interesse herfor. 

 Idrætsforeningslivet bør samles. Det er forvirrende for specielt nytilflyttere, at der er to foreninger, som 

udbyder forskellige idrætsdiscipliner: GSK med Gymnastik, fodbold og badminton og GIF, der udbyder 

håndbold. Se så at få de to klubber lagt sammen, brug Bierstedmodellen. DGI er meget behjælpelig med at 

implementere. Fordelen er, at der kun skal være en bestyrelse, der bakkes op af projektgrupper, som vare-

tager de forskellige idrætsdiscipliner - færre bestyrelsesmedlemmer flere aktive i idrætten! GIF- og GSK-

repræsentanterne taler med deres bestyrelser om der er interesse for at samle de to foreninger.  

 Familieidræt blev anført som en nyskabelse, der har fungeret i bl.a. Biersted. 4 - 5 gange forår og efterår 

samles forældre og børn/unge på stadion eller i hallen til idrætsaktiviteter, som afsluttes med fællesspisning 

- idræt, samvær og hygge går op i en enhed. GIF og GSK tager denne opgave.    

 Der var et ønske om, at der arbejdes videre med at sikre to åbningsdage i Ungdomsklubben. Én for 6. 

klasse og én for 7. – 9. klasse. Christian Jensen tage opgaven. 

 Kan der i fx forbindelse med konfirmandundervisningen gennemføres besøg i Ungdomsklubben for at 

fremme viden om klubbens eksistens - præsten undersøger. 
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 Hvordan kan skolen fremme brugen af ungdomsklubben? Søren Kold Madsen tager opgaven. 

 Ungdomsklubben bør være synlig ved Sommerfesten - Christian Jensen tager opgaven. 

 Kan der etableres forældre/børn møde for 6. klasse til et Åbent Hus-arrangement i Ungdomsklubben? 

Christian Jensen tager opgaven. 

 Legeplads for dagplejens børn etableres efter sommerferien. Ungeudvalget arbejder sammen med dag-

plejen videre med denne sag. 

 Det nuværende Musiklokale ønsker klubberne atter at få mulighed for at benytte. Oprindeligt var det mø-

delokale for foreningerne i lokalområdet. Skolen inddrog for nogle år siden lokalet til musikundervisning. Ef-

ter nyt skolebyggeri vil klubberne gerne have lokalet tilbage. Dagplejerne har brug for lokalet i nogle timer 

på udvalgte dage. Gymnastik har hårdt brug for lokalet til aktiviteter, der ikke egner sig til hallen: Bl.a. Yoga 

og showdance. Håndbold vil gerne bruge lokalet til opvarmning, når der er stævner med mange hold. I dag 

er der kun parkeringspladsen hertil, og da håndbold spilles i vinterhalvåret, er det ikke vældig interessant! 

GIF og GSK arbejder videre med denne sag. 

  

 

Gruppemøde med bl.a. Jane Gamborg Jensen, Maibritt Sudergaard, Tina Lee & Lene Holt Nielsen.  

  

Ole Schwarz bad om, at der for de enkelte emner udpeges en ansvarlig, som efterfølgende skal give Ungeudvalget 

tilbagemeldinger på, hvordan de enkelte projekter forløber. 

 

Afslutningsvis takkede Ole for det gode samarbejde og for engagementet med det fælles projekt: at fortsætte med 

foreningernes eksisterende og gode aktiviteter og arbejdet med at skabe nye aktiviteter for børn og unge i Grind-

sted og Uggerhalne.  

 

 


