
”Høringssvar” vedrørende navneændring på Nordstjerneskolens afdeling i Ramløse 

Skolebestyrelsen på Nordstjerneskolen har på sidste skolebestyrelsesmøde drøftet den ændring af navnet 
på Nordstjerneskolens afdeling i Ramløse, som børneudvalget har besluttet på deres møde den 9. maj 2016 
under punkt 34 - Nye navne til skoleafdelinger og børnehuse. 

Af udvalgsdagsordenen fremgår det i administrationens indstilling, at udvalget kunne vælge at tiltræde en 
ændring af navnene på 

• Nordstjerneskolen, Ramløseafdelingen til: Ramløse Skole og Børnehus  
• Gribskolen,Tingbakkeafdelingen til: Tingbakkeskolen  
• Gilbjergskolen, Blistrupafdelingen til: Blistrup Skole  
• Møllehusene til: Blistrup Børnehus  

efter en forudgående høring af bestyrelserne, jfr. administrationens indstilling pkt. 2. 

Det fremgår endvidere, at: ”Administrationen vurderer, at lokalområderne vil sætte pris på at få deres 
oprindelige skolenavne tilbage og herved skabe en sammenhæng mellem placering i lokalområdet og skole. 
Af samme årsag vurderes det at være fordelagtigt at navngive Møllehusene Blistrup Børnehave. 
Administrationen vurderer at det er vigtigt, at signalere at der på matriklen i Ramløse også er placeret 
dagtilbud ved at navngive stedet Ramløse Skole og Børnehus.”  

Det beskrives i dagsordenspunktet, at spørgsmålet vedrørende navneændring har været diskuteret i 
forbindelse med afholdte workshops i januar- marts 2016 om etablering af Attraktive Lokalsamfund i skole- 
og dagtilbudsregi i Blistrup og Esrum/Esbønderup. Her blev der ytret ønske om at ændre skoleafdelingernes 
navne tilbage til de oprindelige navne. Der er således, så vidt bestyrelsen kan se, ikke engang tale om et 
ønske ytret lokalt i forhold til Nordstjerneskolen, det fremgår i hvert fald ikke af dagsordenen. 

Børneudvalget valgte, trods muligheden for at sende spørgsmålet i høring hos de respektive 
skolebestyrelser, at vedtage ændringen uden høring. Et valg der i høj grad undrer skolebestyrelsen på 
Nordstjerneskolen. 

Såfremt børneudvalget havde valgt at sende spørgsmålet i høring i Nordstjerneskolens skolebestyrelse, ville 
udvalget have modtaget følgende høringssvar: 

Skolebestyrelsen på Nordstjerneskolen vil gerne påpege, at både bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne 
arbejder målrettet på at få den sammenlægning af skolen, der er gennemført for få år siden, til at lykkes. Vi 
har i fællesskab arbejdet på at få Nordstjerneskolen til at fungere som en enhed blot fordelt på to 
lokationer.  

Dette er vigtigt i forhold til at sikre, at f.eks. allokering af midler til den ene eller den anden afdeling ikke 
opfattes, som om den ene ”skole” favoriseres på bekostning af den anden, men at der blot er tale om, at vi 
sikrer et ensartet serviceniveau på begge afdelinger. Der vil nødvendigvis være forskelle i hvilke tilbud, der 
er på de to afdelinger, f.eks. kantinetilbud og lignende, men samtidig arbejdes der på at tiltag som f.eks. 
haver til maver på Helsingeafdelingen matches af tilbuddet om nyttehaver på afdeling Ramløse. Der 
arbejdes løbende på, at der bliver gennemført fælles aktiviteter på tværs af matriklerne så som trivselsdag, 
idrætsdag, sidste skoledag og andre ting. Vi er ikke helt i mål med at få integreret de to afdelinger; f.eks. er 



det først de to sidste år, at det har været muligt at få alle børn samlet på Helsinge afdelingen til sidste 
skoledag. Og der er bestemt flere ting, der kan lykkes meget bedre i forhold til at få lavet en fælles skole. 
Skolebestyrelsen finder det derfor særdeles uheldigt at begynde at ændre i signalerne omkring 
integreringen af de to afdelinger til én skole. Vi finder, der er tale om en virkelig uheldig slingrekurs, der 
ikke virker befordrende for det arbejde, vi, ledelsen og medarbejderne udfører for at samle 
Nordstjerneskolen til én. 

Vi vil gerne have dette projekt til at lykkes, og vi oplever ikke, at den tagne beslutning understøtter dette 
formål. 

Herudover skal bestyrelsen ikke undlade at påpege, at vi finder, at det er en besynderlig prioritering af 
midler at benytte 150.000 kr. fra projektet til etablering af Attraktive Lokalsamfund til opsætning af nye 
skilte, i lyset af de besparelser der (igen) er på tegnebrættet. De nye skilte på skolerne opsat i forbindelse 
med sammenlægningerne har ikke haft en lang levetid og har vel heller ikke været gratis.  
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