
Åbent brev til Børneudvalget om Tingbakkeskolen af d. 30.09.17 (Netavisen Gribskov)

Kære børneudvalg

I den seneste tid har der været skriverier i lokale medier og på forskellige Facebook-sider om 
Tingbakkeskolen. NytGribskov vil etablere en kombineret efterskole og udskoling, mens Konservative afviser
NytGribskov og støtter op om lokale initiativer til en genrejsning af Tingbakkeskolen. På Forældre i Gribskov 
er politikerne godt oppe på dupperne, og alle partier har blandet sig i debatten med forskelligt input. Som 
forældre til børn på Tingbakkeskolen er det dejligt at se, at vores skole lige nu har politikernes fokus. Her er 
de tanker, vi gør os om vores børns skole.

Omlægningerne i skolestrukturen har haft særdeles negativ indvirkning på vores skole og lokalesamfundene
i Esrum og Esbønderup. Skolen har oplevet et betydeligt fald i elevtallet, og mange søger andre skoler end 
den lokale, når deres børn skal i skole. Foreningslivet sukker efter de medlemmer, som nu er aktive i 
foreninger dér, hvor de går i skole. Efter vores mening er det ikke for sent – men på tide – at rette op på 
fordums fejl. 

Tingbakkeskolen er en god skole, og som Esrum Borgerforening skrev indlæg om, kan den meget vel blive 
Danmarks bedste skole. Vi har mange glade børn, dedikerede medarbejdere og engagerede forældre. Vi har
masser af fundament, som man kan bygge en endnu bedre skole på. 

Vi ønsker, at Tingbakkeskolen bliver en selvstændig skole med egen ledelse og bestyrelse. Vi forestiller os 
ikke nødvendigvis en skole med udskoling lige nu. Vi tror imidlertid på, at en god skole med en klar profil og 
en fokuseret ledelse, der alene skal arbejde for netop vores skole og vores børns udvikling, kan tiltrække 
flere elever og dermed bremse elevflugten fra folkeskolen i vores del af kommunen. Vi tror på, at man kan 
arbejde med aldersintegrerede klasser, og at man kan strukturere sig ud af, at vi ikke kan fylde 
klasselokalerne i første omgang. Vi tror på, at skolen inden for kort tid økonomisk kan understøtte sig selv.

Vi vil gerne være med til at opbygge en anderledes skole, hvor man tør at gøre tingene på nye måder. Helt i 
tråd med Esrum Borgerforening vil vi gerne tage del i arbejdet med at genopbygge skolen og dens 
omdømme. Vi vil gerne drage fordel af etableringen af Nationalparken Kongernes Nordsjælland og lade en 
ny Tingbakkeskolen tage afsæt i den natur, der omgiver os. Vi ser det som en mulighed, at er i det 
nuværende budget er afsat penge til selvstændige profiler på fødeskoler. 

Vi har selvfølgelig ikke svar på alle spørgsmål, og vi har ikke en fuld køreplan for, hvordan udviklingen skal 
foregå. Vi er taknemmelige, hvis der nu tages politisk ansvar for de kvaler, som skolestrukturændringerne 
har affødt, og vi vil beredvilligt tage del i arbejdet for, at vi får en ny Tingbakkeskolen. 
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