
Dialogmøde i Esrum/Esbønderup 8. april 2014

Tema 1: Herlighedsværdi både for turister og borgere. Samarbejde på tværs.

• Ønske om realisering af Nationalpark Kongernes Nordsjælland

• Kernesund skole 0. - 9. klasse - lokalt ledet.

• Kvalitetslæring.

• Delte meninger om børneby, men flest imod i gruppen.

• Vision og branding af området: Identitet for både lokale og turister.

• Infrastruktur for bløde trafikanter, stier med pilotlys.

• Naturen som en kvalitet. Fx gangsti ved Esrum sø, naturpark ved Esrum ådal, 

Mountainbikebane i skoven.

Tema 2: Infrastruktur, fysisk bymiljø og samarbejde på tværs af aldersgrupper og interesser

• Tingbakkeskolen som lokalt kulturcenter 24timer/7dage.

• Velholdte bygninger, respekten tilbage i området, hel skole 0 - 9 klasse.

• Sammenhæng/fællesskab af lokale foreninger (fælles paraplyorganisation), foreningernes 

dag "åbent hus"., fælles "top" bestyrelse.

• Indkøbsmuligheder også i fremtiden.

• Udvidet samarbejde med Esrum Kloster og, Tegners museum.

• Bus til Hillerød, Kystbanen, mod nord.

• Cykelstier til Esrum, Hillerød, Gilleleje.

Tema 3: Foreningsliv, frivillige, aktiviteter og tilbud, hvordan sikrer vi, og videreudvikler vi det?

• Skolen som fælles samlingspunkt/bruge skolen mere (Flytte boldbanen til skolen, Multibane

- skal kunne bruges af alle, Åbent bibliotek - skabe små klubber.

• Arrangementer for borgerne (Esrum/Esbønderup) (fx sommerfest).

• Synlighed (Fælles platform - kan Gribskov.dk stilles til rådighed?

• Samarbejde skolen/institutioner imellem.

• Invitere foreninger til fælles møde.

Tema 4: Synlighed, tilgængelighed og kommunikation.

• Velkomst (folder, hjemmeside, intranet, ambassadører - kunne være kendte fra området, 

velkomstkomité).

• Aktiviteter for børn og unge (legepladser - Esrum naturlegeplads på vej, klubhus, bedre 

cykelstier, skole til 9 klasse, børnebyer - glade for det eksisterende. For lidt viden om 

Børnebyer).

Tema 5: Det gode børne- og ungeliv og det gode lokale læringsmiljø (to grupper)



• Reetablere udskoling med fokus på høj faglighed og klar profil ift omkringliggende skoler.

• Børnebyer og udskoling. Ikke et enten/eller. Muligheder i børnebyer, men klarere mål - 

spareøvelse?, men tænk gerne i aldersintegrerede klasser.

• Vi trænger til at blive hørt. Vi arbejder for et fælles mål og er ikke "modstandere". Brug os.

• Det gode børneliv er betinget af, at infrastruktur/praktik er optimeret. Tag hensyn til 

børnefamilielivet.

• Fortæl de gode historier.

• Fastholde de unges tilknytning til området (skole fra 0 - 9 klasse).

• Tiltrække børnefamilier til området (velfungerende skole 0 - 9 klasse, velfungerende 

daginstitutioner).

• Tingbakken som lokalt kulturcenter (sangcafe, computercafe, lille biograf, foredrag mv.).

• Sikre det lokale foreningsliv (skoleinspektøren som lokal kulturkoordinator).

 

Det blev aftalt at fortsætte med følgende arbejdsgrupper:

• Skolegruppen, og at børneby kunne tages med ind i drøftelserne.

• Den lokale borgergruppe omkring Nationalpark "Kongernes Nordsjælland".

• Legepladsgruppen, som er i gang med etablering af legeplads ved Esrum Kloster.

På mødet blev desuden ytret ønsker om at nedsætte en infrastrukturgruppe (busgruppe), en 

gruppe, der arbejder for en overbygning på foreningerne samt en gruppe vedr. branding, etablering

af intranet, mv.


