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Til Thisted Kommune
På vegne af forældre i Klitmøller ansøger vi hermed om at få Klitmøller under Sjørring Skoledistrikt frem for som
nu Hanstholm Skoledistrikt.

Klitmøller hører til Hanstholm skoledistrikt, men med den ændrede skolestruktur i 2007 og 2011 blev Klitmøller
Skole først en afdeling af Hanstholm Skole og derefter helt nedlagt som skole. Derfor var det nødvendigt for
Klitmøller at gå egne veje for at sikre en tryg start for vores børn, hvilket betød oprettelse af friskole og
fribørnehave, og siden en mindre vuggestue som supplement til den kommunale dagpleje. Sammen med de
mange andre tiltag i Klitmøller er resultatet, at antallet af børnefamilier er fordoblet i Klitmøller - til gavn for hele
Thy.
Samarbejdet med Hanstholm Skole gav i årene 2007-11 nogle udfordringer – først og fremmest på elevsiden,
hvor eleverne fra Klitmøller af forskellige grunde ikke følte sig tilpas på Hanstholm Skole. Det fik med opstarten
af Klitmøller Friskole forældre til at vælge alternative løsninger for eleverne i overbygningen. Med tiden er
Sjørring Skole derfor blevet de facto distriktsskole for børnene fra Klitmøller Friskole i overbygningen. Hanstholm
Skole er siden 2011 og frem til 2018 blevet valgt af enkelte børn gennem årene. Sjørring Skole er alle årene
blevet foretrukket trods meget dårlige busforbindelser, som kræver lang transporttid og busskift for
Klitmøllerbørnene i Vester Vandet.
I foråret 2018 stod det klart, at der ikke var plads til de ekstra børn fra Klitmøller i overbygningen på Sjørring
Skole. Forældrene valgte derfor at tænke kreativt og flyttede de pågældende børn i maj måned, hvor der var
plads til udefrakommende børn (da overbygningsbørn fra Nors Skole først registreres ved skoleårets start). Dette
er selvsagt en uholdbar situation for alle.
I kraft af det stigende børnetal i Klitmøller vil dette fremadrettet være et problem stort set hvert år. Da
Klitmøller Friskoles største årgang lige nu er på 22 børn vil det naturligvis udløse en ekstra klasse, når børnene
fra Klitmøller skal i overbygningen på en anden skole.
I efteråret 2017 behandlede kommunalbestyrelsen en tilsvarende ansøgning fremsendt af en enkelt forælder fra
Klitmøller. Kommunalbestyrelsen afslog på daværende tidspunkt ansøgningen – vi antager, at det var med
begrundelse i den noget smalle ansøgergruppe.

I maj 2018 blev der efter et borgermøde i Klitmøller nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at undersøge
ønsket om en skoledistrikts-ændring. Det er afgørende for forældrene, at børn fra Klitmøller i videst mulig
omfang bliver sammen i overbygningen, samt at transport kan forgå fornuftigt. Derfor bør vi have en løsning,
som flest mulige forældre kan se som en mulighed for deres barn samtidig med, at der ikke lægges
administrative hindringer i vejen for skolevalget. Det har været vigtigt for arbejdsgruppen, at en ny anmodning
skulle bero på et større vidensgrundlag hos forældrene. Vi ville gerne undersøge om forældrene rent faktisk
kendte til henholdsvis Hanstholm og Sjørring skoler eller om den store søgning til Sjørring udelukkende skyldes,
at forældrene i Klitmøller opfatter Sjørring Skole som vores distriktsskole.
Efter konstruktivt møde med Thisted Kommunes skolechef Hanne Toft Andersen d. 31/8/2018 blev vi inviteret
og anbefalet at tilegne os selv og forældrene viden om Hanstholm Skole m.m. Vi skal i øvrigt nævne, at vi hele
vejen igennem er blevet kyndigt og professionelt vejledt at Thisted Kommunes folkeskoleafdeling.
D. 26/9/2018 besøgte mange Klitmøllerforældre Hanstholm Skole, og fik gennem en åbenhjertig dialog en god
indsigt i skolen og de muligheder, mange positive tiltag og trods alt fortsatte udfordringer, der er her. Efter
besøget bad en gruppe forældre om et tilsvarende besøg i Sjørring, for at få den samme indsigt begge steder.
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Dette besøg blev gennemført d. 10/10/2018 ligeledes med en konstruktiv dialog. Efterfølgende har vi
gennemført et borgermøde i Klitmøller d. 8/11/2018, hvor vi drøftede de to besøg og vores fremtidsmuligheder
og ønsker. Udkommet resulterede i, at der blev gennemført en spørgeskema-undersøgelse, hvor forældrene
skulle angive ønske om fremtidigt skolegang og herunder skoledistrikt.

Der er i undersøgelsen afgivet svar på vegne af 116 børn, der primært er tilknyttet dagplejen i Klitmøller (12,9%)
samt Klitmøller Friskole og Børnehus (75,8%). Sekundært af forældre til børn, der benytter andre tilbud.
På spørgsmålet om hvor forældrene ønsker deres børn skal gå i skole er svaret tydeligt:
•
•
•

5,2% af forældrene har planlagt at indskrive eleverne i Hanstholm Skole fra 7. klasse
62,1% har planlagt Sjørring Skole.
25,9% af forældrene har ikke taget stilling på nuværende tidspunkt – hvilket jo ikke er unaturligt når vi
har spurgt forældre, hvor børnene er helt ned til dagplejealderen.

På spørgsmålet om, hvilket skoledistrikt Klitmøller fremover bør tilhøre er svaret endnu tydeligere:
•
•
•

79,3% ønsker Sjørring Skoledistrikt
6,9% Hanstholm Skoledistrikt
12,9% af forældrene har svaret ”Ved ikke” til spørgsmålet.

Med baggrund i det grundige arbejde, der er gennemført og den viden vi har opsamlet i løbet af året, og primært
i det meget klare resultat af vores undersøgelse vil vi derfor gerne anmode kommunalbestyrelsen om:
•

en ændring af skoledistriktet for Klitmøller fra Hanstholm skoledistrikt til Sjørring skoledistrikt.

Det vil give et mere naturligt sammenhængende distrikt, da Sjørring skoledistrikt i forvejen går næsten helt ind
til Klitmøller (skolebussen vender i dag ved den tidligere kommunegrænse i den vestlige ende af Vandet Sø - ca 2
km fra Klitmøller byskilt). I den nuværende inddeling ligger Klitmøller som en selvstændig oase på den anden
side af naturreservatet, mens man som en del af Sjørring skoledistrikt vil styrke miljøet for børnefamilier i Vester
Vandet, der nu vil få en mere central placering i skoledistriktet frem for at være i udkanten. Klitmøllers
befolkning er i dag rettet mere ind i landet mod Thisted frem for den mere historiske tilknytning til Hanstholm.
Med en ændring af skoledistriktet vil vi opfylde forældrenes primære ønske – nemlig at flest mulige af byens
børn forbliver samlet uden at blive bremset af administrative begrænsninger. Hvis skoledistriktet derimod ikke
ændres, forbliver vi i den nuværende situation, hvor der næsten er kamp blandt forældrene om at få de ledige
pladser i Sjørring.

Vi forventer, at kommunalbestyrelsen ser konstruktivt på vores ansøgning, og på den måde er med til at sikre
det gode børneliv i Klitmøller, og dermed sikre den fortsatte tilflytning af børnefamilier til området.

På vegne af arbejdsgruppen vedr. skoledistrikt i Klitmøller
Peter Grøn, Martin Eigenbroth og Kamilla Jacobsen.
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Udtalelse fra Klitmøller Friskole Bestyrelse:
Fra Klitmøller Friskole og Børnehus anderkender vi forældrenes ønske om et skifte til Sjørring Skoledistrikt. Først
og fremmest anerkender vi, at den nuværende situation er problematisk for både forældrene og for friskolen,
hvor vi med den nuværende løsning ikke har en naturlig afslutning med eleverne på skolen, da flere skifter ”før
tid”. Det er skolens ønske at vores undervisning til enhver tid skal stå mål med folkeskolens undervisning, og at
eleverne problemfrit kan skifte fra Klitmøller Friskole til en folkeskole, hvorfor vi altid har haft tilsynsførende, der
har været tilknyttet Thisted Kommune.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Bilag – til ansøgning omkring skoledistriktet for Klitmøllers børn
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