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I HUS: Efter at have 
kastet sin interesse 
over tre forskelli-
ge lokationer uden 
held, er det nu lyk-
kedes Skolen ved 
Havet at finde en 
permanent adresse. 

HUNDESTED: Det er kun en 
uge siden, at et fl ertal i by-
rådet i Halsnæs Kommune 
slukkede Skolen ved Ha-
vets drømme om at etablere 
sig i Vibehus Børnehave og 
solgte de tomme lokaler til 
anden side. Men skuff elsen 
varede kun kort. For nu kan 
privatskolen melde ud, at de 
er klar til at rykke ind i en 
anden af kommunens for-
ladte børneinstitutioner. 
Fremover får Skolen ved Ha-
vet adresse på Lyngbakken 
16 i Hundested, der tidligere 
husede Lynæs Børnehave. 

- For os ser det ud som den 
perfekte løsning. Beliggen-
heden er god, løsningen 
bliver skræddersyet til os, 
og samarbejdet med ejen-
domsselskabet tegner mere 
end lovende. Lige nu mang-
ler vi kun hjælp fra kom-
munen til at få ændret en 
teknisk detalje for at få den 
endelige kontrakt på plads. 
Men vi forventer, at det er 
en formssag, da borgmester 
Steen Hasselriis har været 
meget imødekommende og 
samarbejdsvillig overfor os, 
og har meldt ud, at han ikke 
vil spænde ben for projektet, 
siger næstformand i Skolen 
ved Havets bestyrelse Hen-
rik Mikkelsen fra O.V. Jør-
gensen, Hundested. 

Lykkedes i 4. forsøg

Skolen ved Havet er en ny 
privatskole i Hundested, 
som er stablet på benene af 
lokale lærere, forældre og 
erhvervsfolk. Skolen har 
haft som mål at starte op i 
august i år, men rendte ind 
i en stribe afslag og proble-
mer, da skolens tilholdssted 
skulle fi ndes.  

Skolen har først fået nej 
til den oprindelige plan om 
at overtage Lilleskolen på 
Storebjergområdet, der 
bliver rømmet til sommer. 
Dernæst vandt skolen ikke 
en budrunde om at købe Vi-
behus Børnehave, og fi k ef-
terfølgende et nej til en års-
baseret leje af Lilleskolen på 
Storebjerg.

Men fjerde gang var lyk-
kens gang. Efter det nedslå-
ende byrådsmøde oplevede 
Skolen ved Havets arbejds-
gruppe og bestyrelse, at det 
strømmede med ind løs-

ningsforslag og generøse 
tilbud om konkret hjælp fra 
lokale borgere og virksom-
heder. Den mest gangbare 
løsning kom i form af en 
henvendelse fra Place2Live 
i Hillerød, der etablerede 
kontakten til det ejendoms-
selskab, der købte Lynæs 
Børnehave tidligere i år. 

Ejendomsselskabet kun-
ne tilbyde Skolen ved Havet 
istandsættelse af den gamle 
børnehave samt etablering 
af skolepavilloner efter sko-
lens ønske - og leje af hele 
løsningen. 

Ikke klar til at give op
Det tilbud valgte skolen at 
takke ja til, og de forventer 
dermed at være klar til sko-
lestart den 9. august i år. 
Der er allerede nok opskrev-
ne børn, økonomien er på 
plads, og skolen føler, at de 
nyder stor lokal opbakning.  

- Det var en mavepuster 

for os ikke at få Vibehus 
Børnehave, men vi var på 
ingen måde parate til at ind-
stille arbejdet, og besluttede 
straks, at hver en sten skulle 
vendes. Vi handler på vegne 
af mange børn og deres for-
ældre, og en løsning skulle 
fi ndes, siger Søren M. Jen-
sen, Skolen ved Havets be-
styrelsesformand.

Ikke et luftigt løfte 
Skolen ved Havet er blevet 
del af en verserende skole-
debat i aviserne og på de so-
ciale medier i Halsnæs Kom-
mune lige nu. Det er valgår, 
og mange politikere melder 
deres ideologiske holdnin-
ger til skolevæsenet ud med 
udgangspunkt i Skolen ved 
Havet. Skal folkeskolen 
styrkes, eller skal borger-
ne have fl ere frie valg? Skal 
Hundested have en privat-
skole ligesom både Torup og 
Frederiksværk, eller skal 

Hundested-børnene pendle?
Mette Sofi e Haulrich er 

fl yttet til Hundested for et 
halvt år siden, og støtter 
Skolen ved Havet.

- I min familie er vi rigtig 
glade for at være fl yttet til 
Hundested, men har oplevet 
det som en

begrænsning, at der kun 
er én skole. Jeg er rigtig glad 
for, at Skolen ved Havet har 
fundet tag over

hovedet, da den vil være en 
konkret mulighed for min 
søn allerede fra i år - og ikke 
et valgløfte, vi skal

vente fl ere år på at se en 
eventuel eff ekt af. For så er 
min søn videre i sit uddan-
nelsesforløb, siger hun. 

kdd

Skolen ved Havet får
endelig tag over hovedet

FAKTA

 Skolen ved Havet er 
en ny privatskole i 
Hundested med plan-
lagt opstart august 
2017. Bag skolen er en 
gruppe af lærere, for-
ældre og erhvervsfolk 
fra lokalområdet. 

 Skolen har tre gange 
fået nej til at købe el-
ler leje mulige lokaler 
til skolen, men er nu 
blevet tilbudt at leje 
sig ind i den ligeledes 
forladte Lynæs Bør-
nehave af et privat 
ejendomsselskab.

 Skolen forventer at 
kunne oprette 30-35 
lokale arbejdspladser 
i løbet af nogle år, og 
har også en forvent-
ning om, at kunne 
blive et attraktivt til-
bud til nogle af de 300 
børn, der hver dag 
tager udenfor kom-
munegrænsen for at 
gå i skole.

TIRSDAG
09.30: Poppelhuset ved Hun-

dested Hallen: Ældresagens 
stavgang for alle. 

09.30: Syrevej 25, Frederiks-
værk: Krudtuglernes stav-
gang og alm. gang

10.30: Frederiksværk kirke: 
Babysalmesang

12.30-16.30: Ølsted IF: Krocket
14.00: Paraplyen, Frederiks-

værk: Tirsdagskaffe.
14.00-21.00: Poppelhuset, Hun-

dested: Folkedans, børn og 
voksne

17.00: Karl-e, Frederiksværk: 
Gospel Kor 

19.00: Strandgården, Hunde-
sted: Bibel studiekreds

20.00: Karl-e, Frederiksværk: 
Højtlæsning for voksne

ONSDAG
10.30-12.00: Paraplyen, Fre-

deriksværk: Ældresagens 
IT-Café

13.00-17.00: Karl-e, Frede-
riksværk: Samtalecafé - på 
tværs af nationalitet

16.30-21.00: Poppelhuset, Hun-
dested: Linedance

19.00-21.00: Karl-e, Frederiks-
værk: Karl-e’s musicalkor

19.00-22.00: Karl-e: Strik-
ke-nørklecafé

19.00-21.00: Paraplyen, Fre-
deriksværk, multisalen: 
Infomøde om floorball for 
mænd 60+

19.30: Strandgården, Hunde-
sted: Debat om Kristendom, 
tidl. sognepræst Ivan Ja-
kobsen

Museer
Palæet, Torvet, Frederiks-

værk
Åbent tirs-fredag kl.10-14

BIOGRAFER

KOSMORAMA,
Frederiksværk

TIRSDAG
10.00: Kongens Valg
17.30: Underverden
19.30: Kærlighed kender in-

gen grænser

ONSDAG
16.20: Kærlighed kender in-

gen grænser
18.30: Gringo, the dangerous 

life of John Macafee

Den gamle børnehave i Lynæs bliver istandsat, og privatskolen får etableret pavillioner.  
         Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Debat

Venstre vil arbejde for, at 
ungdomsklubben Regn-
buen i Hundested forbli-
ver åben i en ny form, når 
det nye Unge-Kulturcen-
ter UKC åbner i Frede-
riksværk i slutningen af 
året.

Regnbuen udvikles til 
UKC-café, så vi dermed 
sikrer, at de unge fortsat 
har et godt sted at være i 
Hundested og hvor der 
også vil være kommunale 
medarbejdere.

Venstre forestiller sig 
en café, der er åben for de 
unge og hvor der kunne 
være begivenheder, ar-

rangementer og måske 
også ungdomsskoleaktivi-
teter. Det væsentlige er, at 
det skal udvikles i samar-
bejde med de unge.

Det kunne også være 
mødestedet for de unge, 
hvor de i samlet fl ok tager 
til UKC Frederiksværk til 
ungdomsskoleaktiviteter, 
musikundervisning eller 
måske E-sportskonkur-
rencer. 

Hundested Ungdoms-
klub fl yttede, i begyndel-
sen af 2016, fra Bøgebjerg-
gaard til Regnbuen ved 
Hundested Skole afd. Ler-
bjerg. Der fi k ungdoms-
klubben et nyt liv og en 
masse nye unge begyndte 
at komme i klubben. Hvil-
ke grunde det havde, er 

et godt spørgsmål, men 
Klubben Regnbuen ligger 
ved skolen og i boligområ-
de og er godt besøgt. Man-
ge unge bruger klubben 
og der arrangeres spiseaf-
tener, fodbold, der hygges 
med musik og er der brug 
for at tale med en voksen, 
er der også personale til-
stede.

Venstre mener, at 
Regnbuen i Hundested 
skal forblive åben. Regn-
bueCaféen skal fungere 
som et mødested for de 
unge i Hundested, så den 
store gruppe unge fortsat 
har et mødested i nærmil-
jøet.

Mette Kjerulf (V)
Byrådsmedlem 

Regnbuecafe i Hundested
FREDERIKSVÆRK: Det lyk-
kedes mandag Nordsjæl-
lands Politi at slå kløerne i 
to mænd på henholdsvis 30 
og 31 år, som er anholdt for 
at stå bag en række indbrud 
i personbiler i området om-
kring Hillerødvej i Frede-

riksværk. 
Senest indløb der to an-

meldelser mandag morgen 
klokken 04.00 og 05.27 om 
indbrud i biler, hvor der var 
stjålet GPS’er. Politiet send-
te en patrulje til området, 
hvor de to mænd blev taget. 

To mænd snuppet for 
indbrud i biler

HUNDESTED: 50 tilskuere så på i strålende vejr, da Hunde-
sted ik slog Skibby på Skibby stadion - 5-1. Næste weekend 
lørdag og søndag er Hundestedholdet samlet i Hundested-
hallen til træningssamling, til træning og social samvær, 
og søndag står den på træningskamp.

Stor sejr til Hundested

HUNDESTED: Knud Rasmussens skib, Kivioq, blev købt af 
Jutta Carstensen/Foreningen Kivioqs Venner i 2005 og ikke 
i 2011, som Frederiksborg Amts Avis skrev onsdag den 8. 
marts.

Vi beklager.

Kivioq i 2005


