
Dialogmøde i Ramløse 26. april 2014 

Tema 1: Udvikling af vores lokale skole. Hvordan fastholder og tiltrækker vi flere elever og dygtige 

lærere. Hvad skal kendetegne vores skole, hvad skal der til for at højne kvalitet/image, og hvordan 

skal vi skabe fremtidens mønsterskole i Ramløse? 

• Skolens ledelse (skal være ambitiøs, professionel, visionær, skal være med mere 

forældreindflydelse, skal være præget af selvstændighed).

• Profil (natur og idræt. Enestående kontekst/udgangspunkt. Bør udnyttes meget mere til 

udeundervisning/læring, udenomsarealer/egne haver, nye og flere målgrupper, faglighed – 

kvalitet, overbygning).

• Pakkeløsning (Skole/Fo/idrætsforeninger/foreninger, hallen og børnefamilielivet. Gøre det 

udfordrende for børnene og trygt for forældrene).

• Ønske om at signalere, at Ramløse er noget i sig selv, fx ved at skolen hedder/kaldes 

Ramløse Skole, og ikke Nordstjerneskolen, afd. Ramløse.

• Ønske om en gennemgribende evaluering af, hvad skolen gør godt og mindre godt. På den

baggrund kan man mere målrettet sætte ind, der hvor der kan/skal skabes forbedringer.

Tema 2: Samarbejdet mellem skole/daginstitutioner, lokale foreninger og Ramløse Hallen.

Hvordan skaber vi synergi, sammenhæng i børne- og familielivet, og hvordan udnytter

vi hinandens styrker og kompetencer? 

• Samarbejde på tværs - bør formaliseres og synliggøres.

• Lokalefællesskab (Hvilke muligheder er der. Hvem har hvilke faciliteter? Kan de bruges 

anderledes og smartere?).

• Ressourcepersoner (Hvem er det, der kan hvad i Ramløse? Hvor er vi stærke?).

• Mødeplanlægning. Vi skal mødes for at lære hinanden bedre at kende og drøfte, hvad vi 

kan mere og bedre i samarbejdet. (Ved lokale aktører - RIF, Hal, HUC, Institutioner, Skole. 

Mødefrekvens: Hver anden måned.).

• Børneby: Begrebet er ikke dækkende. Andre forslag til benævnelse er:  "Ramløse - En by i 

bevægelse" - "Ramløse - Borgernes by" - "Ramløse lokalsamfund" - "Ramløse kulturby".

Tema 3: Samarbejdet mellem de mange eksisterende foreninger i Ramløse. Hvordan sikrer vi

samarbejde på tværs af målgrupper og traditioner? Hvordan når vi ud til endnu flere

borgere/deltagere, og hvordan udvikler vi nye tilbud? 



• Forslag om et aktivitets/kreativitetshus (K-hus med lokaleplacering på skolen).  

• Samarbejde for netværksdannelse og videndeling blandt borgere af den "kreative gruppe". 

• Skabe gode kommunikationsmuligheder og synergieffekter for områdets kreative personer.

• Arbejde for generel synlighed af disse muligheder i byen. Paraplyorganisation for 

foreningerne i Ramløse.

Børnebyer? Enighed om, at begrebet ikke er egnet og bør erstattes. Ramløse kulturby blev 

foreslået. Stor interesse for at se på muligheder for fælles inspiration i mellem foreninger 

(aktivitetshuset) og skole/dagtilbud.

• Ramløse Web protal: (Vision: DK's bedste lokale web-portal!. Indhold: Statisk serviceinfo, 

Nyheder - up to date, Kalender, Debat (interaktiv), Repræsentation af "alle" foreninger, 

Integration til væsentlige sociale medier. Organisation: "Ejer" = Ramløse Guiden, central og

decentral vedligeholdelse, commitment til at holde data opdaterede, der er økonomi til at 

afklare muligheder. Næste trin: Etablere projektgruppe - første møde aftalt til 12.05.2014

Tema 4: Naturen i Ramløse. Hvordan gør vi vores smukke omgivelser til vores største styrke?

Hvordan får vi skabt mere brugervenlige og aktivitetsskabende adgange til den

omkringliggende natur? Hvordan kan vi skabe sunde og bæredygtige liv for alle

aldersgrupper? 

• Gadekæret, skolen og havnen som "Natursteder" i Ramløse. Placering af Naturskole i 

Ramløse. Koble sig på pilgrimsruten (Samarbejde med Esrum Kloster, Perigrinus).

• Skabe sportslige og rekreative stier og hvilesteder i Ramløse (stier med udfordringer, gerne

forhindringsbane). Måske noget lokalrådet kunne gå ind i?

• Skiltning: Lokale symboler og identitetskabende vejvisere, "Ramløse naturfolder". Var 

måske noget Skov- og Naturstyrelsen ville byde ind på? Kontaktgruppen vil afklare dette.

• Samklang mellem borgere, skole, fritidsliv, foreninger, erhverv og naturen. 

• Turisme/skoleliv. Børnebyer (som bør hedde noget andet) kunne skabe muligheder for 

samarbejde og læring på nye måder. Skolehaver og naturskole kunne være en integreret 

del af det?

Derudover blev nedsat følgende lokale arbejdsgrupper:



Naturgruppen: Beskæftiger sig bl.a. med etablering af stier, frugthave ved skolen, pilgrimsrute, 

havn, gadekær, infoskiltning, naturskole og fremstilling af foldere.

Skolegruppen: Beskæftiger sig med profilering af Ramløse Skole, faglig forbedring, styrket image 

og tiltrække flere elever og de bedste lærere.

Aktivitetshus/K-gruppen: Beskæftiger sig med mulighederne for etablering af et kreativt hus i 

tiloversblevne skolelokaler – herunder husflid, øvelokaler for musik, bibliotek, keramik, 

malerværksted, Ramløsescenen samt inddragelse af skolebørn og samarbejde med skolen.

Web-gruppen: Beskæftiger sig med at etablere ”Danmarks bedste web-portal” for Ramløse - den 

digitale parallel til Guiden. Hvordan organiseres og vedligeholdes den, og hvordan gøres den 

tilgængelige og interessant på alle relevante platforme?


