
 
                                           

 

 

Høringssvar vedrørende Allingåbro Børnebys betydning for Allingåbro. 

Vi vil først slå fast at vi på ingen måde har til hensigt at nedgøre eller på andre måder opfordre til lukning eller 

nedprioritering af andre skoler eller børnebyer.  

Vi har et ønske om at redegøre for Allingåbro Børnebys afgørende betydning for Allingåbro, og derfor er følgende 

foreninger gået sammen om at udarbejde dette høringssvar:  

• Allingåbro Borgerforening 

• Aktiv Allingåbro 

• Allingåbro Hallen 

• Allingåbro Idrætsforening 

• Allingåbro Står Sammen 

Allingåbro er en by i fremgang. Mange frivillige kræfter arbejder ihærdigt for at bibeholde og videreudvikle byen til 

fortsat at være dejligt sted at bo.  

Hovedgaden har fået helt nyt liv efter adskillige butikker er kommet til og flere huse er gennemgående renoveret. 

Ejendomsmæglerne melder, at de sælger huse i Allingåbro. Børnetallet er stigende, vi trodser prognosen fra 2012 og 

har stigende befolkningsudvikling.  



 
                                           

 

En lukning af Allingåbro Børneby vil være katastrofal. Det er foreningslivet, erhvervslivet og sammenholdet der står 

på spil. Allingåbro Børneby er en utrolig vigtig brik i videreudvikling af byen. 

Allingåbro bakker, som by og fællesskab, op om børnebyen, det viser sig klart ved at hele 94,1 % 

af skoledistriktets børn har sin skolegang i Allingåbro Børneby.   

Samtidig trives børnene i Allingåbro Børneby, og Børnebyen ligger i top i Danmark når det gælder om at bekæmpe 

mobning, og er desuden, næst efter Anholt, den skole i Norddjurs Kommune med den bedste trivsel 

blandt eleverne.  

Det er vores klare indtryk at det blandt andet skyldes Børnebyens vedholdende arbejde med PALS, lige fra børnene 

starter i dagpleje/vuggestue og videre til børnehaven og skolen. Endvidere har vi et godt samarbejde med 

fællesbestyrelsen i Børnebyen og vi ser ledelsen som værende meget inviterende til forpligtende samarbejde på 

tværs af Børneby, idræts- og kulturforeninger og andre interessenter i og uden for byen. 

Særligt idrætsforeningen og hallen er truet på deres eksistensgrundlag, når der tales om lukning af Allingåbro 

Børneby. Folkeskolereformen har i forvejen gjort det vanskeligt, da der er sket et fald i medlemmer siden flytning af 

overbygningen og folkeskolereformens indførsel.  

Vi arbejder dog intenst på at finde på nye løsninger, blandt andet et samarbejde mellem hallen og det Kreative Hus 

om et tilbud til eleverne fra 4. klasse og op, så de har et sted at gå hen efter skole. Vi har en frygt for at lukning af 

børnebyen vil medføre en spredning af børnene. Som tidligere nævnt, er det i øjeblikket 94,1 % af børnene i 

skoledistriktet, der går i Børnebyen, og det er en klar fordel for foreningerne i Allingåbro. Børn går til idræt med 

deres klassekammerater, og en lukning vil uden tvivl gøre at børnene i Allingåbro vil komme til at gå i skole flere 

forskellige steder. Dette vil medføre, at de fritidstilbud som gives igennem idrætsforening, hallen, Det kreative hus 

vil bliver markant reduceret, som følge af børnene vælger vores lokale fritidsliv fra, pga. længere transport, lange 

skoledage og ønske om at være sammen med klassekammerater. Vores børn vil blive splittet utroligt meget op 

mellem de andre byers fritidsaktiviteter. Dette har vores idrætslige aktiviteter allerede mærket i stor grad efter 

flytningen af overbygningen. Det giver problemer for fritidstilbuddene og det gør at børnene vil blive fremmede for 

hinanden. Det ønsker vi ikke! 

 



 
                                           

 

 

I Borgerforeningen og Allingåbro Står Sammen vil vi fortsat markedsføre Allingåbro, som et godt sted at bo for 

børnefamilier, og vi er parate til fortsat og kontinuerligt at arbejde ihærdigt med at styrke Allingåbros image for 

derved at tiltrække tilflyttere. Vi har allerede lavet en film som er vist over 56.000 gange på Facebook. Og vores 

beliggenhed med 15 minutter til motorvejen gør, at byen ligger i god pendler afstand fra Aarhus, Randers og også 

Aalborg, Skanderborg og Horsens.  

Vi har opbygget et rigtig godt samarbejde med ejendomsmæglerne i området, hvor vi i fællesskab gør opmærksom 

på byens fordele. Men lukker Børnebyen, er vi ikke attraktive for børnefamilierne længere og vi 

er oprigtigt bekymrede for, hvad det vil gøre for aldersgennemsnittet, huspriser, brobyggende sammenhold og 

muligheden for det frivillige arbejde i Allingåbro.  

CFL´s rapport fra Tønder Kommune viser jo også klart at en skolelukning vil have negativ konsekvens for 

befolkningsudviklingen, og lokalsamfundet vil blive atomiseret. 

 

I Aktiv Allingåbro arbejde vi på at lave et godt kultur tilbud til borgerne i denne del af kommunen. Og det er klart at 

en lukning af Børnebyen og de tidligere nævnte konsekvenser af dette, vil gøre arbejdet og opbakningen til 

arrangementerne mindre.  

 

I det daglige er Allingåbro Børneby en vigtig platform for vores foreningers arbejde. En stor procentdel af de frivillige 

vi har i foreningerne, ledere, trænere, bestyrelsesmedlemmer er også forældre i Børnebyen. Og det er ikke så lidt 

der bliver aftalt og arrangeret når ungerne afleveres eller hentes i Børnebyen. Det er også gennem 

forældrenetværket i Børnebyen at vi oftest rekrutterer nye frivillige. 

Vi har på tværs af foreningerne et stærk samarbejde og vi er mange frivillige hænder til at løfte det -  og et 

erhvervsliv, der bakker 100 % op om de tiltag der sker i Allingåbro.  Vi gør det i fællesskab og vi synes det 

er fantastisk at se byen vokse - til gavn for os og for Norddjurs Kommune. Det eneste der sætter en kæp i hjulet på 

udviklingen er al den snak om lukning af Børnebyen – så derfor stop snak om lukning, BEVAR ALLINGÅBRO 

BØRNEBY og lad os samarbejde om en gunstig udvikling af vores lokalsamfund. 

Venlig hilsen 

Allingåbro Borgerforening, Aktiv Allingåbro, Allingåbro Hallen, Allingåbro Idrætsforening og Allingåbro Står Sammen 


