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Vedrørende: 
HJØRRING KOMMUNES FORSLAG TIL NY DAGTILBUDSSTRUKTUR 
    

--------------- 
 

HØRINGSSVAR FRA RAKKEBY, specielt vedrørende den foreslåede lukning 
af Børnehaven Solstrålen i Rakkeby. 
 
RAKKEBY BEBOERFORENING havde indbudt til beboermøde på Rakkeby Skole, 
onsdag den 2. februar, med ét punkt på dagsordenen: Hjørring Kommunes forslag om 
lukning af Rakkebys Børnehave. Der var et pænt fremmøde, og følgende udtalelse fik 
opbakning: 
 
Strukturforslagets overordnede forudsætninger - besparelser og faldende børnetal - levner 
ikke Rakkeby mange chancer for fremtiden. Forslaget er bundet op på de gennemførte 
skolenedlæggelser i kommunen, og Rakkeby har ingen illusioner om at blive behandlet 
bedre her på dagtilbudsområdet for vore mindre børn. Forslagets talmæssige begrundelser er 
skruet sådan sammen, at vi falder igennem nettets masker, og vi indser at forslagets 
målsætning om styrket inklusion bliver til en eksklusion af Rakkeby, ligesom målsætningen 
om nærhed bliver til kørsel og spredning for alle vide vinde i kommunen for Rakkebys 
vedkommende. 
 
Alligevel skal deltagerne i borgermødet fremføre, at vi naturligvis anbefaler kommunen at 
bevare og styrke SOLSTRÅLEN i Rakkeby. Det kræver kun en let rokade af grænser og tal, 
og kan begrundes med følgende: 
 
- Solstrålen er en særdeles velfungerende institution, lokalemæssigt fin, og med 3 hektar 
skov i sin baghave. 
 
- Solstrålen er en integreret del af børnenes opvækstmiljø i Rakkeby: gennem en kontakt-
/besøgsordning kommer dagplejebørnene på besøg i Solstrålen regelmæssigt, ligesom den 
fysiske forbundenhed med skolen bygger bro til børnenes næste institution. 
 
- Ifølge Kommuneplanen har Rakkeby status som LOKALBY. Det forpligter kommunen til 
- sammen med os - at fastholde og udbygge en tiltrækningskraft på beboere, så Rakkeby 
som bosætningssted forbliver attraktivt: skole, byggegrunde, busforbindelser etc. Rakkebys 
egne kræfter på dette område har gennem årene bevirket i jordbrugsparceller, landsbytorv, 
skov, forsamlingshus, renovering af købmandsgård etc. etc. Siden kommunalreformen er 
vore initiativer blevet modarbejdet eller overset, og lidt nedrivningshjælp er eneste 
håndsrækning. Skolen er nedlagt, og vi bliver nægtet byggemodning/udlæg af attraktive 
byggegrunde. En lukning af SOLSTRÅLEN er i det afviklingsforløb logisk, men fratager 
også kommuneplanen anden værdi på dette område end papirværdien. Det er ægte 
EKSKLUSION. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
”Rum i hverdagen” har i flere årtier været en overskrift på beboernes indsats i Rakkeby. En 
lukning af først skolen og nu daginstitutionen dræner Rakkeby for disse rum. Rakkebys 
børn og unge har kunnet møde hverandre fra morgen til aften på den matrikel, og her 
etablere et fælles opvækstrum, som giver tilhørsforhold og tryghed og rod i et 
landsbyfællesskab. Samme matrikel er samlingssted for landsbybeboerne i øvrigt: 
idrætsklub, ungdomsklub, kurser i madlavning, borgermøder, linedance, mor/barn 
gymnastik, volleyball, badminton, indendørsfodbold og mange andre aktiviteter. Ingen af 
disse aktiviteter kan umiddelbart finde sted andre steder i Rakkeby. 
 
I lyset af Strukturforslagets overordnede målsætninger konstaterer Rakkeby, at de fleste mål 
ikke opfyldes med forslaget: Rakkeby mister robusthed og råderum; Rakkeby kan ikke 
længere inkludere sine borgere; nærhedsprincippet bliver til lange afstande, øget 
transporttid og ingen fælles rum; og så behøver vi vel næppe udtale os 
om ”familievenligheden”. Og så kan vi vel ikke bruge fagligheden og de økonomiske 
besparelser til så meget. 
 
En kreativ tænkning ligger dog så snublende nær: Rakkeby som attraktiv forstad til Hjørring. 
Et grønt net af stier og veje skal forbinde os. Byggemodnede grunde til jordbrugsparceller. 
Timedrift med bus til Hjørring og genetableret jernbanestation i Hæstrup. En kommunal 
SKOVBØRNEHAVE og en indskoling i kølvandet herpå. Gerne skole-specialopgaver til 
Rakkeby, som kan løses bedre her i landsbyen og naturområdet. Lige nu står 
bygningsrammerne klar til det hele…  
 
Men hvis kommunens plan på sigt er, at lade dagplejen blive til vuggestuetilbud, så er 
Rakkeby som et landdistriktstilbud til børnefamilierne HELT væk. Det har taget årtier at 
bygge en god landsby op, det har kun taget kommunen under 5 år at lade planlæggerne 
fjerne grundlaget for det gode landsbyliv. 
 
Det er trist at erfare, at man ikke længere har en plads i noget som kommunen kalder en 
HELHEDSPLAN. 
 
 
RAKKEBY, 
13. februar 2011 
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