
Til Borgere i Hovborg og Lindknud 

Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen på Holmeåskolen og børnehaverne i Hovborg og 
Lindknud har igennem længere tid arbejdet på at finde en fælles fremtid for skole- og 
daginstitutionstilbud for vores to lokalsamfund. Udgangspunktet har været ønsket om at styrke 
og fremtidssikre begge dele. 

På tværs af bestyrelserne med ledere, forældrerepræsentanter og medarbejdsrepræsentanter 
fra både Hovborg og Lindknud er vi enige om, at vi vil kunne skabe de bedste tilbud og 
muligheder for både børn, forældre og medarbejdere ved at få etableret et Børnecenter – dog 
på 2 matrikler:  

1) Skole og SFO i eksisterende bygninger på Holmeåskolen i Lindknud 

2) Integreret vuggestue og børnehave i de 2 eksisterende bygninger i Hovborg 

3) Bevarelse af dagpleje i Lindknud 

Hvorfor?  

- Etableringen af et Børnecenter på 2 matrikler vil give bedre mulighed for sikre 
Holmeåskolens fremtidige eksistens. Med en fælles ledelse kan vi skabe en spændende og 
stærk profil, som vil gøre tilbuddet ekstra attraktivt. 

- Det vil skabe mere kvalitet og volumen til dagtilbudsdelen, da det giver børnene 
mulighed for at danne relationer med jævnaldrende, hvorved det vil øge deres trivsel, 
læring og udvikling. 

- Det vil øge det pædagogiske personales mulighed for at udøve og udvikle deres faglighed. 

- Det vil styrke samarbejdet på tværs af de enheder, hvor pædagogers kompetencer kan 
udnyttes i skoledelen og lærerne kan bidrage med faglige ideer til læring i dagtilbuddet. 

- Det vil bibeholde og styrke det gode samarbejde og fællesskab blandt forældre, borgere 
og foreninger i de to lokalsamfund.  

- Det er en relativ billig løsning at udnytte de eksisterende lokaler, der er allerede i de 2 
byer. 

Status 

Udvalget for skoler og børn i Vejen kommune har ikke godkendt dette forslag endnu. I stedet har 
de udformet 2 andre scenarier også, som der skal tages endelig beslutning om på tirs. d. 7/2 – 17 
kl. 16.00 på Byrådsmøde.  

Se mere om de 3 scenarier på: 

 http://vejen.dk/politik/dagsordener-og-referater/agenda?committee=77944&agenda=269484 

Udvalget peger på et forslag om et Børnecenter i Lindknud med bevarelse af 
daginstitutionstilbud i Hovborg. Problemet med dette tilbud er (efter vores overbevisning), at 
begge daginstitutioner bliver meget små. Og med lavt børnetal begge steder, mener vi ikke, at 
kvaliteten og fagligheden bliver god nok for hverken børn eller medarbejdere. Samtidig vil det 
forringe de fysiske rammer for eleverne på Holmeåskolen, der får inddraget både lokaler og 
legeplads af den i forvejen relativt sparsomme plads de har. Og så synes vi, at det er en dyr 
løsning på få børn. 

http://vejen.dk/politik/dagsordener-og-referater/agenda?committee=77944&agenda=269484


Vi mener kort og godt ikke, at det er et tilbud med kvalitet, som vi kan være stolte af, og som 
vil være attraktivt for nuværende børnefamilier og gerne tilflyttere.  

Vi sender denne skrivelse rundt til orientering og for at få den sidste opbakning, der skal til for, 
at vi forhåbentlig kan påvirke byrådspolitikerne til på tirsdag at træffe den bedste beslutning! 


