
 

PRÆSENTATION AF FORÆLDREGRUPPEN  

I foråret 2014 blev det på grund af faldende børnetal i Struer 

kommune besluttet at lukke Østre Skole i midtbyen. På 

daværende tidspunkt pegede de politiske forhandlinger i retning 

af, at børnene fra Østre skole skulle placeres på to skoler i 

udkanten af byen. De politiske forhandlinger blev startskuddet til 

vores opståen som forældregruppe. 

FORÆLDREGRUPPENS OPSTÅEN 

Forældregruppens navn antyder, at vi alle er forældre til børn i 

skoledistriktet Det har naturligvis været en af grundene til, at vi gik ind 

i arbejdet med en ny skole. Der har dog også været andre væsentlige 

årsager til vores involvering: 

Socialt engagement 

En skolelukning og udslusning af eleverne fra Østre skole til 

udkantsskolerne i Struer ville få store negative konsekvenser socialt. 

Struer midtby tæller en relativ stor andel socialt boligbyggeri med 

familier i udsatte positioner. Netop omkring midtbyen er der de 

seneste år blevet arbejdet stærkt for at skabe sammenhængskraft, 

fremme medborgerskabet og blandt andet lade skolen være en 

kulturinstitution, hvor mennesker mødes og sammen gør noget, der 

skaber værdi i lokalsamfundet. Ved at lukke skolen i netop dette 

område, risikerede man at fjerne dette sociale fundament.  

Børnenes hverdag, trivsel og udvikling 

Ud over det sociale aspekt ville rømning af midtbyens skole kunne 

svække de kulturelle og lokale aktivitetstilbud. Skoleeleverne ville i 

løbet af skole- og SFO-tiden få længere til kulturtilbuddene. Med en ny 

skole ønsker vi at skabe en sammenhængende hverdag for Struers 

børn, hvor skole, kultur og fritidsaktiviteter i højere grad er smeltet 

sammen. Vi ønsker at skabe en skole hvor læring er tænkt ind i det 

nye årtusinde og tilpasset vor tids børn og det samfund de skal forme. 

En skole hvor børn trives og udvikles. 

Et fyrtårn i Struer kommune 

Vi er ikke blinde, for de udfordringer Struer i de kommende år står 

overfor. Der er ofte en stemning af udkant, lukninger og fyringer. Vi 

ønsker at bidrage til, at der i byen tænkes i udvikling, fremfor afvikling. 

En nybygget skole vil være med til at gøre Struer mere attraktiv for 

tilflyttere og vise, at der også er aktivitet og virkelyst ved den vestlige 

vandkant. 



FORÆLDREGRUPPENS VEJ IND I PROJEKTETS 

ARBEJDSGRUPPE 

I løbet af nogle måneder medvirkede vi gennem læserbreve, tv, 

sociale medier til stor offentligt debat om Struer kommunes fremtidige 

skolestruktur. Vi afholdt et offentligt dialogmøde hvor de fleste af 

kommunalpolitikerne samt 250 borgere, unge som gamle, deltog.   

De politiske forhandlinger endte i juni 2014 med en beslutning om, at 

undersøge mulighederne for at bygge en ny skole i midtbyen. Vi tilbød 

at være en del af det videre arbejde, at trække i arbejdstøjet og 

indtage en anden rolle end den vi hidtil havde haft. Til at starte med 

var vores rolle at skabe debat og få bremset en politisk beslutning. 

Efter det politiske forlig i juni blev vores rolle at samarbejde med 

politikere, forvaltning, arkitekter og fundraisere om at tænke nyt, 

kreativt og afsøge mulighederne. 

I den efterfølgende proces har Forældregruppen deltaget i en lang 

række møder med kommunens administration, politikere, arkitekter og 

andre relevante fagpersoner. Vi har været med til at udvikle den vision 

for skoleprojektet, der blev politisk vedtaget af Struer Byråd i oktober, 

og vi deltager fortsat i arbejdet med at videreudvikle projektet. 

HVEM ER VI 

Vi er i alt 12 medlemmer i forældregruppen med relativ stor variation i 

uddannelse, job, alder og tilhørsforhold til Struer. Fælles for os er, at vi 

alle ønsker at bidrage til, at der i byen tænkes i udvikling, frem for 

afvikling. Vi har opbakning fra en Facebookgruppe med 450 

medlemmer, samt en støtteforening med 214 medlemmer – heraf 16 

virksomheder, der alle har ydet kontant opbakning til projektet. 

HVORFOR FORSÆTTER VI 

Vi tror på, at fremtiden kræver, at vi som borgere i langt højere grad 

end tidligere engagerer os i vores by. Udvikling er et fælles ansvar. Vi 

mener, Struer har brug for en stærk fremtidsorienteret skole. En skole, 

der i sin udformning, placering, sit indhold og sin arkitektur kan samle 

lokalområdet og fungere som et lokalt kulturcenter og samlingspunkt 

med perspektiver, der rækker langt ud over den almindelige skoledag 

og -tid. Ved opførelsen af en sådan institution får kommunens tættest 

befolkede område et mødested, et kulturtilbud og et nyt vartegn, der 

vil give hele kommunen et nødvendigt løft.  

 

Vedlagt: Oversigt over forældregruppens medlemmer 

  



Deltagere i forældregruppen til Ny Visionær Skole i Struer Midtby 

Lea Ringskou 

Danmarksgade 34 

7600 Struer, tlf. 87 55 37 80 

lri@via.dk 

Lektor i pædagogik, koordinator for skole- og 

fritidspædagogik, VIA UC 

Tina Munkebo 

Tårngade 24 

7600 Struer, tlf. 29 26 86 68 

Tik@bang-olufsen.dk 

Civilingeniør i Bioteknologi,  

Teknisk projektleder Bang & Olufsen A/S 

Anne Friis Kristensen 

Allegade 6 

7600 Struer, tlf. 51 88 41 33 

Anne.f.j@hotmail.com 

Folkeskolelærer på Storåskolen afd. Måbjerg, 

Holstebro 

Gitte Gammeljord Refsgaard 

Torvegade 48 

7600 Struer, tlf. 25 12 14 57 

gitte@lykke-r.dk 

Projektleder og marketingansvarlig  

Sporty-living.dk 

Brian Kjøller Hansen 

Fuglgårdsvej 5 

7600 Struer, tlf. 21 61 35 38 

bjh@webspeed.dk 

Ejer af Jysk Autoglas i Holstebro 

Anne Honoré 

Johs. Buchholtzvej 6. 

7600 Struer, tlf 61 78 09 23 

ah@kalmukken.dk 

Børnehaveklasseleder Nr. Felding skole 

Christian Ringskou 

Danmarksgade 34 

7600 Struer, tlf. 50 56 04 55 

cr@levendehistorie.dk 

Museumsinspektør, udstillingskoordinator og 

samlingsansvarlig, Ringkøbing-Skjern 

Museum. 

Signe Valentin Bak 

Tårngade 6 

7600 Struer, tlf. 29 60 95 65 

signevalentinbak@gmail.com 

Folkeskolelærer. Specialestuderende i 

Pædagogisk Antropologi v/AU - Institut for 

uddannelse og pædagogik 

Lars Juul Mikkelsen 

Fuglebakken 38 

7600 Struer, tlf. 20 33 25 23 

lars@anjaoglars.dk 

Lektor i matematik, fysik og teknologi, HTX i 

Holstebro, Civilingeniør i akustik 

Susanne Rasmussen 

Anlægsvej 3 

7600 Struer, tlf. 21 43 14 49 

Susanne7600@hotmail.com 

Lektor i engelsk og dansk, Struer 

Statsgymnasium. 

Specialestuderende i Master i Ledelse af 

Uddannelsesinstitutioner v/AU - Institut for 

Uddannelse og pædagogik 

Jens Nørmølle Rasmussen 

Danmarksgade 33A 

7600 Struer, tlf. 21 18 48 15 

jens.noermoelle.rasmussen@gmail.com 

Senior udviklingsingeniør  

Bang & Olufsen A/S 

Klaus Lykke Refsgaard, 

Torvegade 48, 

7600 Struer, tlf. 20 65 17 04 

klaus@lykke-r.dk 

Direktør og Ejer A/S Lykke Refsgaard og 

sporty-living.dk 

 

 


