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Til alle deltagerne på dialogmøderne i Ramløse, 

Blistrup og Esrum/Esbønderup 

I februar 2014 besluttede Børneudvalget at brede dialogen om børnebyer ud i de tre lokalområder 

Ramløse, Blistrup og Esrum/Esbønderup. Baggrunden var ønsket om at få mere viden om, hvad 

borgerne i de tre lokalområder mener, der skal til for at være et attraktivt lokalsamfund, og få en 

bredere dialog om børnebyer. Børneudvalget besluttede derfor at gennemføre dialogprocesser 

med borgerne i hvert enkelt lokalsamfund og på den måde få et fyldigere fundament for at træffe 

beslutning om den videre proces i de tre lokalområder efterfølgende.

Opsamlingen er ikke et fuldstændigt referat af alt det, der er blevet drøftet og sagt på 

dialogmøderne. Opsamlingen gengiver hovedpointer fra dialogprocessen. 

Læsevejledning: Opsamlingen består af en kort beskrivelse af dialogprocessen, en opsamling på 

tværs af de tre dialogmøder, og en beskrivelse af det videre forløb. Derefter kommer tre bilag i 

form af renskrivning af de plancher, som blev lavet på dialogmøderne. 

Kort om dialogprocessen

For at sikre bredest mulig inddragelse i dialogprocesserne blev alle lokale foreninger, 

daginstitutioner/skoler, lokalt erhvervsliv og andre lokale aktører inviteret til planlægningsmøder i 

hvert lokalområde. Planlægningsmøderne blev afholdt i marts 2014 og der deltog ca. 15 lokale 

borgere på hvert møde. På planlægningsmøderne valgte deltagerne selv de temaer, der skulle 

drøftes på dialogmøderne. Samtidig bidrog de fremmødte med at pege på andre vigtige aktører fra

netop deres lokalområde. I Ramløse var allerede planlagt en Ramløsedag, som opfølgning på en 

innovationsdag sidste år. For ikke at holde flere ens arrangementer blev planlægsmødet og 

dialogmødet i Ramløse, derfor koblet på den planlagte Ramløsedag. 

Invitationer til selve dialogmøderne blev bredt formidlet via annonce i Ugeposten, til forældre og 

medarbejdere i skoler og daginstitutioner via skole- og børneintra, til alle borgere på Gribskov 

Kommunes hjemmeside og til deltagerne i planlægningsmødernes netværk. Derudover blev sendt 

invitationer til alle lokale foreninger via Center for Kultur, Fritid og Turisme. Endelig er hængt 

opslag op i alle lokalområder. 

Dialogmøderne blev afholdt: 

• 8. april 2014, kl. 18.00-21.00 i Esrum/Esbønderup

• 10. april 2014, kl. 18.00-21.00 i Blistrup 



• 26. april 2014, kl. 12.00-16.00 i Ramløse

Deltagelsen i dialogmøderne var stor. Godt 50 deltagere på hvert møde. Deltagelsen var bred og 

bestod af repræsentanter fra lokale foreninger, borgere, skole- og daginstitutionsledere, 

kulturinstitutioner og erhvervsliv. Desuden deltog repræsentanter fra Center for Børn og Unge, 

Center for Kultur, Fritid og Turisme, og Center for Plan, Klima og Trafik samt flere repræsentanter 

fra Byrådet. Til at bistå processerne har administrationen bidraget med konsulenter.

Opsamling på tværs af de tre dialogmøder

De temaer, der var valgt i hvert lokalområde, var næsten ens. Overordnede emner som børne- og 

ungeliv, skole og daginstitutioner, natur, forenings- og kulturliv, infrastruktur, kommunikation og 

synlighed gik igen. De konkrete temaers ordlyd fremgår af de tre bilag sidst i denne opsamling.

I forhold til børnebyer gik det igen, at mange mangler viden om, hvad ordet børneby egentlig 

dækker over, og heraf at der ikke er nok viden om, hvad børnebyer går ud på. Et mere dækkende 

ord blev efterspurgt. Der blev udtrykt et stort ønske om at bevare både skoler og dagtilbud i 

lokalområderne, og hvis børnebyerne kan understøtte dette, så kan det være en mulighed. Der var

ligeledes interesse for at brede brugen af bygninger og faciliteter ud, sådan at flere parter (fx 

foreningsliv og lokale ildsjæle) kan gøre brug af de kommunale bygninger i det hele taget. Der var 

en generel anerkendelse af, at der er mange kommunale bygninger i hvert lokalområde. 

I alle lokalområder argumenteres med, at det er svært at tiltrække nye borgere og fastholde 

nuværende, hvis der ikke er daginstitution og skole fra 0.-9. klasse i et lokalområde. Samtidig 

udtrykkes en bekymring over, at unge-miljøet forsvinder fra lokalområderne, hvis ikke der er et 

skoletilbud. I alle tre lokalområder er der et stort ønske om at kunne tilbyde både dagtilbud og 

skole med høj faglig kvalitet, og at det skal være fundamentet for at tiltrække flere borgere og børn 

og unge til netop deres lokalområde. I nogle lokalområder blev udtrykt bekymring for, at de tilbud, 

der kunne etableres mht. liniefag, valgfag og faglig kvalitet lokalt, måske ikke vil kunne matche de 

tilbud, der er på de større skoler. 

Derudover blev det italesat, at skolens navn er vigtig for lokalområdets identitet, og at det vil være 

godt at kunne kalde de lokale skoler for ”det de er”, nemlig Ramløse Skole, Blistrup Skole og 

Tingbakkeskolen. Det sender et mere positivt signal og kan understøtte en stærkere lokal profil, 

frem for navne, der signalerer, at de er en afdeling af en større skole. 

Mere generelt blev på tværs af de tre lokalområder udtrykt ønske om en styrket digital 

kommunikation i form af hjemmesider for hvert lokalområde. Fx en fælles portal, hvor det både er 

nemt og hurtigt at søge oplysninger om lokale foreninger, aktiviteter og tilbud, men også som et 



fælles sted at formidle om lokalområdets mange gode for nuværende og kommende borgere. 

Derudover blev der alle steder udtrykt behov for flere og bedre stisystemer – især cykelstier, men 

også gåstier, hestestier mv. blev nævnt. Infrastruktur i form af busforbindelser og afstande byerne i

mellem blev også drøftet. 

Det gik også igen, at alle lokalområderne oplever, at det er de samme få aktive borgere, der 

deltager i bestyrelser, er frivillige i de forskellige foreninger. Muligheden for at slå sig sammen, 

etablere paraplyorganisationer, etablere lokalråd mv. blev derfor også drøftet.

Slutteligt blev der lagt stor vægt på, at borgerne ønsker at blive hørt af både politikere og 

forvaltning. Handling blev efterspurgt.

Det videre forløb

På alle tre dialogmøder blev formidlet, at input fra dialogmøderne vil blive givet videre til 

Børneudvalget i forbindelse med Børneudvalgets møde i juni 2014. Tilbagemeldingerne fra 

dialogmøderne udgør en del af grundlaget for den politiske stillingtagen til det videre arbejde med 

attraktive lokalsamfund, herunder børnebyer. Derfor sendes opsamlingen ikke alene til 

Børneudvalget, men til hele Byrådet, samt til de forskellige berørte forvaltninger.

Samtidigt blev det på dialogmøderne formidlet, at de lokale ønsker, udfordringer og bekymringer 

også kan løftes lokalt, og at møderne er en god anledning til at igangsætte lokale tiltag. Derudover 

blev det aftalt, at alle deltagere ville få en opsamling fra mødet. 



Bilag 1: Esrum/Esbønderup

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.



Bilag 2: Blistrup 

Tema: 1 Skole, dagtilbud og lokalt læringsmiljø - på hvilken måde kan skolen og hallens rammer 

bringes mere i spil? Hvordan kan vi udvikle et dynamisk og tidsvarende læringsmiljø og samtidig 

styrke det lokale idræts- og kulturliv?

• Synlighed. Facebook/Hvad sker der i Blistrup. Sælge det lille trygge sted Blistrup samt 

skolen. Byportal, byintra med lokale informationer, stort som småt.

• Åbent bibliotek- samarbejde med de andre biblioteker, Folkebibliotek på skolen med 

foredrag, teater og filmklub.

• Samarbejde skole/hal/ medborgerhus/Institutioner.

• Flere lokale aktiviteter (liv i byen).

• Nytænkning omkring børneby (de tomme skolebygninger).

• Idrætsforening, aktive i skole og daginstitutionsregi, Fitness, Fredagsrul (udvikling af 

klippekort-system, så børn, unge, voksne kan prøve forskellige aktiviteter uden at være 

tilmeldt en bestemt forening).

• Kulturcenter (Børneby), bytorv/Blistrups plus.

 

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

skal der til, for at vi bedre kan bruge hinanden og vores natur og byliv?

• Ro omkring skolen, skabe en synlig profil: lille skole på landet. Det er ok at være lille skole.

• Synliggøre forbindelserne mellem skole, virksomheder, frivillige mv. Tiltag, initiativer. Evt. 

hjemmesideplatform med konsulentbistand.

• Forbedret infrastruktur, cykelstier, gangstier, ridestier fører til styrket samfund og tiltrækning

for gæster. Byggemodne flere grunde

• Fortælle de gode historier om Blistrup og spændende historie (ældste kirke, gravhøje og 

Jættestuer etc.).

Tema 3: Foreninger, frivillige og erhvervsliv - hvordan får vi styrket samarbejdet om at styrke vores 

lokalsamfund og gøre det mere attraktivt?

• At etablere en paraplyorganisation- evt. både virtuelt og fysisk. Fælles hjemmeside, 

kalender over aktiviteter, formidling, netværk, måske skolebus.

• Tættere samarbejde mellem skole og medborgerhus. Er Blistrup stor nok til to 

samlingssteder.

• Skolen ud i lokalsamfundet- lokalsamfundet ind i skolen. Åbne bibliotek, lokallån, skolefest, 

Parken.

• Udvikle lokale aktiviteter målrettet befolkningen - Blistrup dag/ Byfest, Nordic Park.

Tema 4: Aktiviteter, arrangementer og tilbud - hvad er det der gør Blistrup til et spændende sted at 



være nu og i fremtiden? Hvordan skaber vi synlighed og overblik både for borgere, tilflyttere og 

besøgende?   

• Synlighed/PR. Informationsskærme centrale steder., Blistrup egen hjemmeside, direkte 

information til tilflyttere, lokalråd, aktiviteter/samarbejde på kryds og tværs af foreninger.

• Byudvikling: Billige grunde, god skole til 9. klasse. Evt. værested til de unge, flere 

cykelstier.

• Børnebyer: nej. Skole til 9. klasse, aktiviteter spredt i Blistrup, bevar medborgerhus, 

børnehaver.

Derudover besluttede to fremmødte borgere at tage initiativ til at etablere et lokalråd (Lokalrådet 

blev stiftet den 6. maj 2014] og skolen tilbød, at skolens Design og Medie-linie evt. kan indgå i et 

forsøg på at etablere en hjemmeside/portal for Blistrup. 



Bilag 3: Ramløse 

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?




