
Input fra ledelsesteamet om attraktive lokalområder (børnebyer) i Ramløse

I bedes reflektere og fyldestgørende beskrive jeres syn på og samarbejde om:

• det faglige og pædagogiske

• de fysiske omgivelser - ideen om en fysisk sammenhæng og i forhold til jeres lokale 

omgivelser 

• mulige lokale samarbejdsparter. 

Alle holdninger og meninger skal med, både hvis I som ledelsesteam har en fælles holdning, og 

hvis I har holdninger, I ikke deler. Det behøver altså ikke være et samstemt svar fra hele 

ledelsesteamet, men derimod meget gerne gengive jeres respektive forbehold for eventuelt at blive

en fysisk del af en børneby. Jeres svar må også meget gerne rumme de elementer for/imod, der 

blev drøftet under rundvisningen af Børneudvalget. 

1. Hvad er børneby for jer?

• Et lærings – og samlingssted hvor skole/FO, dagtilbud, specialbørnehave og Skolehuset 

formelt kan samarbejde om de overordnede pædagogiske principper.

Hvor vi som børneby sammen og hver især kan udføre det, som er vores kerneopgave:

Skabe læring, trivsel og udvikling gennem vores fælles grundlæggende værdier.

2. Jeres vision/ønske om børneby?

• Ramløse Børneby er et ”samlingssted” med en veldefineret profil, hvor

• der summer og blomstre med f.eks. idræt, kultur og fritid og andre former for fælles 

aktiviteter 

• hvor huse og bygninger bruges af alle borgere i Ramløse på tværs af alder og 

behov

• hvor børn som voksne kan indgå i et styrket dynamisk fællesskab

• hvor relationer kan udvikles på tværs af alder og interesser.

• I Ramløse Børneby har vi plads til alle børn. Vi er et inkluderende fællesskab. Vi arbejder 

for at have sammenhæng i børns liv, læring og udvikling. 

• Ramløse Børneby er et attraktivt børnemiljø. Pædagogikken er helhedsorienteret og 
kendetegner hele børnebyen. 

• Ramløse Børneby har en fælles kultur og pædagogisk rød tråd som grundlag for arbejdet 
med børn, samarbejdet mellem medarbejdere og med forældre. 

• Ramløse Børneby vil være et attraktivt lokalsamfund, som fastholder og tiltrækker borgere 
og børn. 

• Ramløse Børneby vil på sigt være kulturby og til glæde for alle borgere.
• Ramløse Børneby  vil være inspirerende for andre skoler, dagtilbud, fritidsordninger og 

kommuner.



3. Hvilke muligheder og udfordringer ser I i det pædagogiske samarbejde på tværs af 

dagtilbud, skole/FO og specialområdet? 

• Der vil være rigtig gode muligheder for at samarbejde om overgangen mellem daginstitution

og skole.

• Inklusionsstrategien vil have bedre rammer for at bliver effektueret i dagligdagen.

• Vi ser en mulighed for effektivisering af medarbejderressourcer i forbindelse med dagens 

ydertimer og ferier. Dette ser DT dog som en udfordring, idet de 0-6 årige stadig på disse 

tidspunkter har brug for de rolige trygge rammer med faste voksne.

• Børnebyen har et lokalt og ligeværdigt ledelsesteam. Ledelsesteamet arbejder 

helhedsorienteret, og søger de bedst mulige løsninger for hele Børnebyen.

4. Hvilke muligheder og udfordringer ser I ved det faglige samarbejde på tværs af dagtilbud, 

skole/FO og specialområdet?

• Det tværfaglige samarbejde får bedre kår, når vi er tættere på hinanden.

• Vi har en forventning om,  at  vi sammen kan udvikle et fælles pædagogisk fundament og 

principper for den fremtidige Børneby.

• Vi ser en udfordring i, at de samarbejdende parter vil have forskellige overenskomster. 

5. Hvilke muligheder og udfordringer ser I ved at arbejde mere på tværs af de 

bygningsmæssige rammer på tværs af dagtilbud, skole/FO og specialområdet?

• Vi ser muligheder i lokalefællesskaber, hvor vi alle kan gøre brug af hjemkundskabslokale, 

bibliotek, kantine, gymnastiksal m.m.

• Foreningslivet kan på samme måde benytte Børnebyens lokaler.

• Det er vigtigt at man tager højde for, at børnetallet er variabelt, og at man derfor 

fremtidssikrer Børnebyen, så den er fleksibel i forhold til børnetallet.  

• Det er en udfordring for det videre arbejde med indretning af Børnebyen, at det er uafklaret,

hvilke aldersgrupper, Børnebyen skal rumme. 

• Det er vigtigt, at der afsættes tilstrækkelige midler til etablering af et attraktivt børnemiljø i 

Ramløse. Det første projektforslag har vist, at der kan være en udfordring i dette i forhold til 

den afsatte ramme. 

• Det er vigtigt, at der også afsættes økonomi til flytning af eksisterende aktiviteter til de nye 

lokaler. 

6. Hvilke muligheder og udfordringer ser I ved at samarbejde mere med de lokale 

aktører/samarbejdsparter i jeres lokalområde?

• Vi ser i forhold til læringsreformen gode mulighed i forhold dialog og samarbejde mellem 



Børnebyen og de lokale foreninger som f.eks. Ramløse Hallen, Sejlklubben, Møllen, 

spejderne, Husflidsforeningen, Naturskolen m.m.


