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Processen:
• Foreningsmøde afholdt 16. december 2014

• Borgermøde afholdt 23. februar 2015

•  Fra februar til maj 2015 arbejdede 
arbejdsgrupperne

•  Fra maj til september samlede 
proceskonsulent Jeanette Lund og 
bestyrelsen for Midtmors Sport trådene.

•  Offentliggørelse af planen sker 9. oktober 
2015

Med Midtmors tænker vi både Sundby, 
Solbjerg, Galtrup, Bjergby, Flade, Erslev, 
Frøslev, Øster Jølby, Thorup, Dragstrup, 
Vester Jølby, Skallerup, Mollerup, Tødsø, 
Alsted og Tøving –  og alt derimellem. 
Grænsen er flydende – dem der vil være 
med – er med.

Indledning

I efteråret 2014 tog bestyrelsen i Midtmors Sport initiativ 
til at samle hele Midtmors om det fælles projekt, Midtmors 
2020: at få lavet en samlet udviklingsplan for Midtmors . 
Målet var at finde ind til fælles styrker, muligheder og mål 
med det helt overordnede formål at sikre befolkningstil-
væksten i området .

Midtmors har et aktivt foreningsliv, godt erhvervsliv og 
et rigt skoleliv – men der er også udfordringer; overbyg-
ningen på Øster Jølby Skole flytter og butikker lukker i om-
rådet – og befolkningstallet daler . 

Der er brug for at løfte i flok og se på, hvordan Midtmors i 
fællesskab kan skabe et attraktivt lokalsamfund . 

Der blev 23 . februar 2015 holdt et stort borgermøde med 
deltagelse af cirka 180 borgere . Efterfølgende har en 
række arbejdsgrupper arbejdet med at udvikle ideer til 
udviklingsplanen . Sideløbende har bestyrelsen for Midt-
mors Sport arbejdet med at komme frem til nogle af de 
overordnede input til udviklingsplanen . 

Planen handler om, hvor Midtmors skal bevæge sig hen i 
2020 . Der er brug for alle gode kræfter og arbejdet starter 
nu . Planen er at nedsætte en udviklingsgruppe, som har 
udviklingsplanen som sit arbejdsredskab og som skal følge 
initiativerne og løbende have fokus på udviklingen af Midt-
mors til gavn for alle borgerne .

Bestyrelsen for Midtmors Sport
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Visionen for Midtmors i 2020 er 
•  At være et levende og aktivt samfund med et stærkt fællesskab,  

som tiltrækker engagerede borgere .
•  At bygge bro mellem landsbyerne og udvikle egnen på tværs af 

bygrænser .

For at opnå visionen er målene frem mod 2020:
1) at befolkningstallet på Midtmors holdes på 2015 niveau. 
2) at Midtmors bliver et aktivt tilvalg for engagerede børnefamilier, 
der vil yde noget
3)  at fællesskabet mellem byerne og borgerne på Midtmors styrkes 

gennem fælles informationskanaler, events og samarbejde .
4)  at Midtmors er kendt som et levende og aktivt samfund med et 

stærkt fællesskab – vi er ofte i medierne med de gode historier
4)  at styrke erhvervslivet på Midtmors
5)  at skolerne i ’Skoleriget’ fortsat udvikles og bevares
6)   at Midtmors Sport er på forkant og afprøver nye og anderledes 

aktiviteter og har 2020 brugere
7)  at udvikle Præstbroanlægget til kulturarrangementer 
8)  at realisere denne plan og fortsat have fokus på udviklingen af 

Midtmors

Vision og mål Analyse af Midtmors

Som noget af det første i processen udarbejdede vi en analyse af Midtmors’ styrker, 
svagheder, muligheder og trusler . Det giver et godt overblik over den aktuelle situation 
for Midtmors og har dannet baggrund for det videre arbejde .
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Ved hjælp af analysen kan det udledes, at Midtmors har en lang række styr-
ker, som kan fremhæves i markedsføring af området både overfor potentielle 
tilflyttere og turister. Der er også gennem analysen identificeret nogle mulig-
heder i området, der har givet anledning til nedsættelse af flere forskellige 
arbejdsgrupper, der kan udnytte disse potentialer . De grupper, der er blevet 
nedsat til formålet er; Nye stisystemer, samarbejde og udvikling af skoleriget, 
Præstbroanlægget samt projekt om kunstskurvogne . Endvidere kører der et 
selvstændigt projekt, der arbejder med udvikling af området ved Sundby havn .

Der er i analysen identificeret nogle meget alvorlige trusler for Midtmors om-
rådet, derfor er der nedsat arbejdsgrupper, der blandt andet tager emner 
som, tilflytning, bosætning og erhvervsudvikling op. 

Der arbejdes blandt andet med et helt nyt projekt kaldet; Center for fjernun-
dervisning og udvikling (CFFU), som er et erhvervsudviklingsprojekt, der øn-
sker at øge iværksætteriet samt give muligheder for efteruddannelser og være 
med til at skabe arbejdspladser og holde på nogle af de uddannelsessøgende .

En anden gruppe arbejder med bosætningsproblematikkerne i området . For-
målet med dette arbejde er at tiltrække tilflyttere samt være med til at gøre 
nuværende beboere og nyligt tilflyttede mere tilfredse og engagerede. 

For at imødegå de problemstillinger, der er med gammelt nag mellem nogle 
landsbyer er der blevet nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med at etab-
lere en højere grad af samarbejde på tværs mellem byerne . 

Sportsforeninger under Midtmors Sport arbejder med sikring af idrætsfor-
eningernes fremtid . Dette emne er både en del af områdets styrker, men kan 

også udgøre en udfordring, hvis der ikke arbejdes med blandt andet at rekrut-
tere og fastholde trænere i klubberne .

Befolkningsudviklingen på Mors er bekymrende . Prognoserne viser, at befolk-
ningstallet fortsat falder . I 2020 vil der således være i alt ca . 20 .920 indbyggere 
mod 21 .600 i begyndelsen af 2011 . Hvis Midtmors skal opretholde befolk-
ningsgrundlaget og dermed skoler, butikker, erhverv, fritidsliv osv . er der brug 
for en stor indsats .
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Fyrtårne
 
Midtmors har en række store fyrtårne, som lyser ud over 
øen og hele Danmark . Fyrtårnene er særlige for Midtmors 
og har særlig opmærksomhed, når der arbejdes med ud-
vikling .

Der er enighed om at satse på følgende fyrtårne:

Aktivt samfund med engagerede borgere i et stærkt fællesskab
•  Midtmors er et aktivt samfund med engagerede borgere, der har 

et stærkt fællesskab . Dette skal fastholdes og udvikles de kom-
mende år . 

Mål: 
•  Der igangsættes en fælles informationsportal, fortælling om de 

gode historier og nye tværgående aktiviteter, som styrker fælles-
skabet på tværs af alder, sociale skel og geografi.

Skoleriget 
•  Midtmors er rig på skoler, der samarbejder og udvikler nye tiltag – 

og går i fælles front når det gælder udfordringer . Børnefamilier på 
Midtmors kan altid være sikre på, at have en skole tæt på – og have 
en valgmulighed .

Mål:
•  Arbejdsgruppen om skoleriget vil understøtte dette fyrtårn .

Bjergby Mediehus 
•  Midtmors har et mediehus, som skaber ar-

bejdspladser og bliver centrum for nyheds-
formidling for hele Nordvestjylland . Huset 
skal udvikles til også at være for iværksæt-
tere, der kan skabe nye arbejdspladser på 
Mors .

Mål:
•  Der skal samarbejdes med Mediehuset for 

at vise lokal opbakning og sikre en udvikling, 
som tilgodeser iværksætteri og erhvervsud-
vikling på Midtmors .

Sundby Havn
•  Sundby Havn er Midtmors’ naturlige valg, 

når man skal dyrke vandsportsaktiviteter 
eller man skal på tur med familien eller sko-
len . Sundby Havn supplerer rigtig godt akti-
viteterne i Midtmors Sport .

Mål:
•  Arbejdsgruppen om Sundby Havn vil under-

støtte dette fyrtårn

Præstbro anlægget 
•  Præstbroanlægget skal udvikle sig til at 

være centrum for kulturelle, udendørsakti-
viteter på Midtmors .

Bjergby Mediehus

Sundby Havn

Præstbroanlægget
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Mål:
•  Arbejdsgruppen om Præstbroanlægget vil understøtte 

dette fyrtårn

Naturen særligt ved Hanklit området 
•  Midtmors har en perle i Hanklit og området omkring . Ste-

det kandiderer til UNESCOs verdensarvsliste og er natio-
nalt interessant for turister . Det kan bruges i brandingen 
og rekreativt .

Mål:
•  Hanklit kan bruges i markedsføringen af Midtmors, da 

det er et kendt sted og vækker genkendelighed hos folk .

Midtmors Sport
•  Midtmors Sport i Øster Jølby danner rammen for idræt 

og anden aktivitet for alle aldre i hele Midtmors . Her kan 
den aktive familie udfolde sig, møde andre og prøve nye 
idrætstiltag . 

Mål:
•  Midtmors Sport vil være et idrætscenter i front med nye 

idrætstiltag
•  Midtmors Sport vil aktivt tage del i idrætsforeningernes 

udvikling
•  Midtmors Sport vil i 2020 have 2020 brugere
•  Midtmors Sport vil danne ramme om at skabe fællesskab 

på tværs af alle i Midtmors

Det ottekantede forsamlingshus
•  Det ottekantede forsamlingshus, bygget i 1876 er sym-

bolet på Øster Jølby og Midtmors særlige historie om-
kring fritænkningen . Forsamlingshuset ejes af Galtrup 
Efterskole og er et af de første i Danmark og har siden 
sine første år haft en central placering i den folkelige,  
religiøse, kulturelle og politiske debat .

Mål:
•  Det Ottekantede forsamlingshus skal bevares og udvik-

les som fyrtårn for Midtmors og være med til at bære 
den gode historie om Midtmors .

Motocrossbanen i Solbjerg
•  En af Danmarks bedste motocrossbaner, bl .a fordi der er 

frit udsyn ud over banen for publikum . Der holdes både 
europæiske og danske stævner på banen .

Mål:
•  Målet er at fastholde motocrossbanen som et aktiv for 

Midtmors og et attraktivt sted for dem, der dyrker mo-
tocross .

Hanklit

Midtmors Sport

Det ottekantede  
forsamlingshus
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Geografi
Det geografiske område, som her benævnes Midtmors, dækker blandt andet 
over byerne: Sundby, Solbjerg, Galtrup, Bjergby, Flade, Erslev, Frøslev, Øster 
Jølby, Thorup, Dragstrup, Vester Jølby, Skallerup, Mollerup, Tødsø, Alsted og 
Tøving –  og alt derimellem . 

Midt Mors har siden 1939 haft broforbindelse via Vildsundbroen, der forbin-
der Thy og Mors og er et trafikalt knudepunkt for området.

A26 går gennem Midtmors området og sikrer hurtig forbindelse til de større 
byer, både via offentlig bustransport og egen bil.

De største byer i Midtmors området er Øster Jølby, Sundby og Erslev . Øster 
Jølby med et indbyggerantal på 640 personer, kommunal skole (0 .-6 .kl .)  og 
børnehave, friskole (0 .-9 . kl .), fribørnehus (børnehave og vuggestue), lægehus, 
apotek, plejehjem, afklaringscenter, moderne sports- og idrætsfaciliteter, ef-
terskole, det ottekantede forsamlingshus, indkøbsmuligheder og små butikker . 
Erslev tæller 406 personer, skole, indkøb og butikker . Sundby har et indbygger-
antal på 495 personer, friskole og børnehus, en flot og ny lystbådehavn med 
gode faciliteter for vandsportsaktiviteter .

Historie
Midtmors’ største by, Øster Jølby, har en helt særlig historie og er historisk 
arnested for de frie skoler og fritænkning . I byen ligger således Jyllands æld-
ste friskole (Øster Jølby Friskole) og Danmarks første efterskole (Galtrup Efter-
skole) . I løbet af 15 år – fra 1861 til 1876 blev følgende institutioner oprettet i 
byen: friskolen, højskolen, Ansgarkirken (frimenighed) blev bygget og det ot-
tekantede forsamlingshus blev bygget . Sidst i 1800-tallet var der en eksplosiv 

befolkningstilvækst til stedet på grund af de nye tanker . Dengang var en fore-
dragsholder først anerkendt, når man havde talt i det ottekantede forsam-
lingshus i Øster Jølby .

Erhverv
Landbruget spiller generelt en stor rolle på Midtmors, der er forholdsvis 
mange små landbrug, en stor korn- og svineproduktion og hele 80 % af area-
let på Mors er opdyrket . Ud over landbrug har træindustrien og støbejernet, 
historisk set, dybe rødder på Mors .

Midtmors har en lang række større, mellemstore og mindre virksomheder og 
der er i alt omkring 2000 arbejdspladser i området . Arbejdsløsheden er meget 
lav i området; 4,3 % (medio 2015) og der er altså næsten fuld beskæftigelse i 
området .

Naturen
Landskabsmæssigt består Midtmors af jævnt bakket og bølget moræne land-
skab, der er omgivet af uregelmæssige kyster, der nogle steder består af fos-
sile klinter .

Ved Bjergbybuen eller Flade Klit, som danner klinter ud mod Thisted Bredning 
finder man den ca. 60 m høje Hanklit med foldede lyse molerlag og mørke 
askelag . Området er et internationalt geologisk interesseområde og var i sten-
alderen en ø ved et sund mellem Dråby Vig og Sø Bugt . De utrolige molerland-
skaber er skabt i forbindelse med den seneste istid, som sluttede for 20 .000 
år siden . Men selve moleret er mellem 53 og 55 mio . år gammelt, og i moleret 
er der omkring 200 askelag, der blev spyet ud af datidens vulkaner sammen 

Karakteristik af Midtmors
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 1. Præstbro anlægget
 2. Det Ottekantede Forsamlingshus
 3. Sundby Havn
 4. Hanklit
 5. Morsø Moto Cross Klub
 6. Mediehuset Bjergby
 7. Midtmors Sport
 8. Ø. jølby Skole
 9. Sundby Friskole
10. Bjergby Friskole
11. Galtrup Musik & Idrætsefterskole
12. Øster Jølby Friskole
13. Erslev Skole
14. Sprogskole (Frøslev)

FYRTÅRNE OG SKOLERIGET
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med damp, lava og skyer af svovlsyre . Moleret gemmer på velbevarede fossiler 
af fisk, fugle, insekter, træ og planter. Disse bånd i molerklinterne er verdens 
allerbedst bevarede vulkanske lag fra denne periode, derfor kandiderede mo-
lerklinterne også til at komme på UNESCO verdensarvsliste i 2014 . Molerets 
fine lagdeling kan næsten sammenlignes med en geologisk bog, som man kan 
bladre igennem: 1 cm moler svarer til ca . 250 år .

Ved den vestlige kyst på Midtmors ligger Dragstrup vig, som er 3 km bred og 5 
km lang . Ved vigen ligger Dragstrup by med sommerhusområde og camping-
plads og syd for Dragstrup by ligger der en børnevenlig strand, hvor man skal 
200 meter ud, før vandet er to meter dybt . Stranden i Dragstrup er endvidere 
omgivet af naturskønne enge med et rigt og fredet fugleliv .

Skoler
Midtmors området er beriget af at have mange skoler, særligt med en høj grad 
af frivillighed, tilbuddene tæller; Bjergby friskole og puljepasning, Sundby Fri-
skole og børnehus, Øster Jølby folkeskole og børnehus, Øster Jølby Friskole og 
Børnehus samt Galtrup Musik og Idrætsefterskole . I Erslev er der i den gamle 
folkeskole etableret et skoletilbud til børn og unge med autisme spektrum 
forstyrrelser samt et STU-tilbud (særlig tilrettelagt uddannelse) . I Frøslev har 
kommunen oprettet Sprogcenter Mors i den gamle skole .

Øster Jølby Friskole har i foråret 2015 fusioneret med Skallerup Friskole og 
er Jyllands ældste friskole. Øster Jølby folkeskole har til skoleåret 2015 flyttet 
overbygningen til Nykøbing, så skolen nu har 0 .-6 . Klasse, til gengæld har sko-
len oprettet en ny vuggestue og børnehave . Sundby Friskole blev oprettet i år 
2000 efter at den lokale kommuneskole blev nedlagt . 

Forenings- og fritidsliv 
Midtmors har et bredt og velfungerende forenings-
liv . Idrætsforeningerne er fordelt udover hele Midt-
mors området, men der er i særlig grad aktivitet 
centreret omkring Midtmors Sport i Øster Jølby . På 
Midtmors er der en særlig vilje og tradition for for-
eningsarbejde hvilket blandt andet kommer til ud-
tryk i et bredt udvalg af fritidstilbud, men også ty-
deligt ses på skole og børnehave området hvor der 
også er mange frivillige tilbud og dermed mange en-
gagerede frivillige . Midtmors har mange små borger-
foreninger i landsbyerne, der er spejderforeninger, 
bridge, husflid mv.

Turisme
Der er mange turistoplevelser på Midtmors, som tid-
ligere nævnt er der campingplads og sommerhus-
områder ud til kysten omkring Dragstrup samt en 
skøn lystbådehavn ved Sundby, hvor der også ligger 
en hyggelig gammel færgekro . Der er generelt  rig-
tig mange naturoplevelser og i nærheden af Hanklit 
kan middagen også nydes på kroen Gullerup Strand 
med udsigt til området . Hvis Hanklit bliver optaget 
på UNESCOs verdensarvsliste, er der her et stort tu-
ristpotentiale . Midtmors har en del kunsthåndvær-
kere og små gallerier, Erslev Kalkovn samt områdets 
mange kirker er også besøgt af turister .
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Udviklingstiltag

På borgermødet i februar 2015 blev der 
nedsat  følgende arbejdsgrupper:

• Samarbejde på tværs
• Nye stisystemer
• Tilflytning og bosætning
• Center for fjernundervisning og udvikling (CFFU)
• Samarbejde og udvikling af skoleriget
• Sikring af idrætsforeningernes fremtid
• Præstbroanlægget
• Kunstskurvogne
•  Udvikling af Sundby Havn (igang før borgermødet)

Arbejdsgrupperne har ideudviklet på deres projek-
ter og alle grupper har bidraget til udviklingsplanen 
ved at beskrive, hvad formålet er med deres tiltag . 
Alle arbejdsgruppernes ideer er forsøgt beskrevet 
ud fra skabelonen:

• Beskrivelse af tiltaget
• Formålet med tiltaget
• Opbakning og organisering
• Tidsplan
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Beskrivelse af tiltaget
Etablering af samarbejde og udveksling af aktiviteter på tværs af geografi og 
interesser i Midtmors-området ved hjælp af oprettelse af et kommunikations- 
og koordinationsforum . 

I forummet skal alle beboer- og andre foreninger, institutioner og eventuelle 
andre lokale aktører i Midtmors-området være repræsenteret . Forummet skal 
sørge for indsamling af informationer om aktiviteter i området og formidle 
disse videre til alle i området, primært via en hjemmeside, men også gerne via 
andre kommunikationsformer .

Forummet skal signalere og formidle samarbejde og være et godt billede på 
fællesskab, og det skal være et ”mødested”, hvor man kan henvende sig, hvis 
man gerne vil vide, hvad der sker i området, eller hvis man vil i kontakt med 
andre aktører i området og evt . koordinere og samarbejde om aktiviteter .

Forummet skal bl .a . administrere en hjemmeside samt gerne en app og fx en 
facebook-side, hvor alle aktiviteter i Midtmors-området samles i en fælleska-
lender . Forummet er et repræsentantskab, hvor der diskuteres og sammen-
sættes opgaver .

Det er vigtigt, at forummet et synligt . Det er stadig de enkelte lokalområder, 
der er ansvarlige for at lave aktiviteter lokalt, men dette forum er tænkt som 
en mulighed for at offentliggøre dem og vise, at der sker noget lokalt. 

Hjemmesiden skal have links til de lokale foreningers eventuelle hjemmesider . 

Hjemmesiden skal ud over information om aktiviteter og arrangementer fun-
gere som intranet med log-in mulighed for de lokale foreninger . Her kan for-

eningerne indbyrdes udveksle idéer, søge samarbejdspartnere/instruktører 
etc . 

Formålet med tiltaget
Tiltaget er til glæde for både nuværende og evt . kommende beboere i området 
samt alle foreninger, erhverv, institutioner og Morsø kommune .

Tiltaget signalerer endvidere aktivitet og fællesskabsfølelse samt viser, at 
Midtmors er et godt sted at bo . Forummet/hjemmesiden kan være med til 
at tiltrækker turister (sommerhuse) og nye indbyggere og styrker fællesska-
bet og samarbejdet på tværs af lokalsamfundene i området . Forummet åbner 
muligheder for, at man kan lære hinanden at kende på kryds og tværs i om-
rådet . Man får mulighed for at vide, hvad der sker i de enkelte lokalområder, 
foreninger og institutioner og at deltage i aktiviteter på tværs af ”lokalområde-
grænser” .

Opbakning og organisering
Alle foreninger, institutioner, erhverv og andre aktører i lokalområderne samt 
Morsø Kommune skal være samarbejdspartnere i projekter .

Tidsplan 
Når finansieringen er på plads, kan projektet søsættes i løbet af forholdsvis 
kort tid . 

Indkaldelse til 1 . forummøde kan ske i løbet af 1-2 måneder, og etablering af 
hjemmeside ligeledes med forholdsvis kort frist, måske 2-3 måneder .

Samarbejde på tværs
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Beskrivelse af tiltaget
Det nordvestlige Mors byder på en enestående natur, som 
vi gerne vil gøre det tilgængeligt at komme ud i . De eksiste-
rende stier, strande og småveje kendes i de små lokalsam-
fund . Nogen stier er en del af Kystruten, andre er med i 
Spor i landskabet eller i andre lokale projekter . 

Ønsket er at samle alle de eksisterende stier . Både rent 
fysisk ved at der bliver etableret nye stier, der binder de 
eksisterende stier sammen og derved giver nye mulighe-
der for at gå nye veje, men også ved at udvikle en App, der 
synliggør sammenhængen mellem stierne og de forskellige 
områders muligheder . 

De nye stier anlægges som trampestier, der egner sig til 
gåben og løbesko . 

App’en skal fortælle de lokale historier, både på skrift og 
indlæst på forskellige sprog . Det kan være beskrivelser af 
alt lige fra UNESCOs Verdensnaturarvskandidat Hanklit til 
heksebrændinger på Tinghøj i Bjergby til det kulturhistori-
ske omkring det ottekantede forsamlingshus i Øster Jølby/
Galtrup og til rakkerne, der boede i jordhuler i Solbjerg Kær .

Formålet med tiltaget
Tiltaget vil være til glæde for både lokale beboere, tilflyttere 
og turister .

Turister kan gå ture og spise frokost på områdets kroer el-
ler medbringer madpakken . Sejlsportsfolk kan lægge til i 
Sundby Havn, og gå en tur rundt i istidens spor i landskabet 
på det nordvestlige af Mors. Lystfiskerens eller surferens 
bedre halvdel, kan gå eller løbe en tur, mens aftensmaden 
hives ind eller bølgerne brydes . Friluftfolket kan kombinere 
overnatning i shelters med vandreture .

Dette tiltag gør også naturen mere tilgængelig for områ-
dets beboere . Der er nogle meget aktive løbeklubber i 
området, som vi håber har lyst til at bruge muligheden for 
naturskønne løberuter i forskellige længder i et meget va-
rieret terræn . 

Tidsplan 
Der ligger et større stykke arbejde med at indhente accept 
hos lodsejere til etablering af de nye stier . Men vi er optimi-
stiske og mener vores relationer og vores kendskab til de 
lokale hotspots kan hjælpe os et langt stykke .

Der skal nedsættes en frivilliggruppe til at vedligeholde sti-
erne .

Nye stisystemer
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Beskrivelse af tiltaget
I hvert lokalområde findes kontakt-/mentorfamilie(r), som skal introducere 
tilflytterfamilier til områdets faciliteter, tilbud og natur. Der udarbejdes et ide-
katalog til kontaktfamilierne sammen med tilflytterne vælges hvilke punkter 
tilflytterne har lyst til at se og høre om.

Eksempler på ideer: 
Skattejagt med GPS i området . Mest for børnenes skyld . Med præmie evt . 
sponseret af områdets handlende .

• Besøge klubber, faciliteter, natur sammen med tilflyttere. 
• Tilbyde gratis medlemsskab af klubber foreninger . (Aftales)
• Fortælle om klubbernes velkomststrategier . (Aftales)
• Tage med til arrangementer i nærområdet .

Formålet med tiltaget
Formålet med tiltaget er at tiltrække alle former for tilflyttere. Endvidere kan 
tiltaget være med til at gøre nuværende beboere og nyligt tilflyttede mere 
tilfredse og engagerede .

Tidsplan
Budget og plan for finansiering: Ikke store omkostninger, eventuelle udgifter 
kan måske dækkes af beboerforeningerne .

Tidsplan: Inden 1. december 2015 udarbejdes idekatalog, og der findes tovhol-
dere i de forskellige områder .

Inden 1 . februar 2016 holdes fællesmøde for tovholdere, med gennemgang af 
idekatalog .

Tilflytning og bosætning
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Beskrivelse af tiltaget
Vores idé er at skabe et center for fjernundervisning og udvikling, som kan 
muliggøre at tage hvilken som helst uddannelse i lokalområdet . Uden at det er 
nødvendigt at flyttet til de større uddannelses byer.

CFFU vil også muliggøre det for folk som har lysten til at videreuddanne sig, 
men som eksempelvis har stiftet familie, eller som er blevet lidt ældre end den 
gennemsnitlige studerende og derved ikke kan se sig selv i de traditionelle 
studiemiljøer. CFFU skal også tilbydes til specifikke faggrupper, som kan bruge 
CFFU til fx kurser, som man ellers ikke ville deltage i da der ofte er lang afstand 
til diverse kurser . Planen er også, at CFFU skal fungere som sparringspartner/
mentor for iværksættere og at den centeransvarlige skal stå for et ”Match-Ma-
king” center mellem lokale firmaer og firmaer/produktioner til salg. 

Formålet med tiltaget
Visionen med CFFU er at højne uddannelsesniveauet i området, for herigen-
nem, at skabe yderligere vækst og flere arbejdspladser i lokal området. Med 
skabelsen af CFFU giver man unge en mulighed for at tage den uddannelse de 
ønsker, uden at skulle flytte fra området. 

Mål
•  Skabe en mulighed for at uddannelse uanset alder, uddannelsesniveau, fag-

gruppe og økonomisk status . 
•  Give unge mulighed for at blive i lokalområdet og samtidig tage den uddan-

nelse de måtte brænde for . 
• Skabe et uddannelsesmiljø, på tværs af faglige kompetencer og interesse . 
•  Skabe et center som kan bidrage positivt til såvel iværksættere som igangvæ-

rende firmaer i lokalområdet. 
• Sikre en opkvalificering af eksisterende arbejdsstyrke.

Primær målgruppe:
•  Unge i alderen 18-35 år som ønsker at tage en fuldtidsuddannelse på fjern-

studie men som samtidig ønsker et studiemiljø og nogle sparringspartnere . 
•  Firmaer og håndværkerlaug, som ønsker at opkvalificere sig selv eller en 

gruppe af medarbejdere . 

Opbakning og organisering
Samarbejdspartnere er blandt andet: Morsø Kommune, det lokale erhvervsliv, 
pengeinstitutter, lokale uddannelsescentre, universiteter og andre højere læ-
reanstalter .

Tidsplan 
Arbejdsgruppen er allerede langt med projektet og forventer at centret kan 
blive en realitet fra 2016 .

På nuværende tidspunkt er der overvejelser og forhandlinger i gang omkring 
beliggenheden for centret . Arbejdsgruppen overvejer steder som; Bjergby, 
Sundby eller Erslev . På dette tidspunkt står den ”gamle” Præstbro-børnehave 
øverst på listen, da den har de fleste af de efterspurgte faciliteter. 

Etablering af centret har været oppe på møde i beskæftigelses og erhvervs-
udvalget ved Morsø kommune, hvor man er positive overfor forslag, der kan 
være med til at hindre fraflytning på Mors.

Arbejdsgruppen forventer et kapitalbehov på omkring 2,6 mio . kr . i de første 
to år af centrets virke .

Center for fjernundervisning og udvikling (CFFU)
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Formålet med tiltaget
På Mors er der en 150 år gammel friskoletradition, hvilket gør, at der ofte op-
står en friskole som konsekvens af en kommunal skolelukning . Med undta-
gelse af Ø. Jølby, Bjergby og Hvidbjerg har skolens fire øvrige friskoler – Ørding, 
Sundby, Lødderup og Sejerslev – til huse i de tidligere folkeskolebygninger . Se-
nest resulterede nedlæggelsen af Hvidbjerg, Frøslev og Vejerslev Skoler i en 
ny folkeskole i Vils og som så ofte før også i en ny friskole – denne gang Syd-
vestmors Friskole i Hvidbjerg . Evnen og viljen til at forene økonomi, kræfter og 
etablere et fælles skoletilbud var ikke til stede . Men tænk et øjeblik over hvad 
man kunne have fået, hvis man i stedet havde forenet ressourcerne i et fælles 
projekt! Eller måske er der netop uanede mængder af energi og innovation i 
netop uenighed og forskelligt værdigrundlag?

Formålet med tiltagene er at forebygge flere skolelukninger og nedskæringer 
samt at skabe samarbejde mellem de forskellige skoler og børnehuse . Skole-
lukninger kan være med til at skabe fraflytning og gøre området mindre attrak-
tivt for potentielle tilflyttere derfor er det vigtigt for området at være forud for 
udfordringerne .

Udover at være proaktiv overfor udfordringer i fremtiden er formålet også at 
markedsføre området som ”skoleriget” med ønske om at synliggøre området 
store fordele og derved kunne tiltrække flere børnefamilier.  

Gruppen ønsker at arbejde med følgende scenarie:
Fremtids scenarie 2 – Vi gøder jorden for fremtidens frø
•  De umiddelbare barrierer og interessekonflikter skal måske betragtes i et 

nyt perspektiv og med en længere tidshorisont, hvor man ser hinanden som 

Samarbejde og udvikling af skoleriget

ressourcer, dele af den samme historie og partnere til sikring af et differen-
tieret og bæredygtigt lokalt skoletilbud .

•  Gennem netværk, dialog, aktiviteter og relationer nedbrydes barrierer og 
opbygges tillidsforhold, der muliggør fællesskabsfølelse og gøder jorden for 
fremtidens frø .

  – Se de konkrete aktiviteter under bilag.

Opbakning og organisering
Udvalgte og vigtige nøglepersoner for de forskellige skoler og børnehuse er 
enten deltagere i arbejdsgruppen eller tilknyttet projektet får at få størst mulig 
grad af opbakning og fællesskab om projektet .

Tidsplan 
Den foreslåede proces kræver tid og engagement i højere grad end penge . 
Som tidligere nævnt er de nødvendige nøglepersoner tilstede og allerede for-
ankret i etablerede strukturer og organisationer, hvilket er en kæmpe fordel 
forhold til projektets sandsynlighed for succes . 

I forhold til evt. ekstern finansiering / fundraising kunne den interessante og 
stedbundne vinkel være et utraditionelt samarbejde på tværs mellem det frie 
(private) og kommunale (offentlige) skoletilbud.
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Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med tiltag, der kan være 
med til at sikre at Midtmors området forsat kan have et bredt og velfunge-
rende idrætsforeningsliv . Arbejdsgruppen fokuserer særligt på to områder; 
synlighed, rekruttering og fastholdelse af ledere i foreningerne . Tiltag 1 og 2 
er løsningsforslag til rekruttering og fastholdelses problematikken og tiltag 3 
fokuserer på synliggørelse af idrætsforeningernes tilbud .

Formål: synliggøre de mange forskellige idrætstilbud i lokalområdet, og styrke 
samarbejdet mellem skolerne og de lokale idrætsforeninger .
Samarbejdspartnere og forløb:

Da arbejdsgruppen fremlagde ideen på et møde mellem arbejdsgrupperne, 
syntes de skoleledere, som var til stede at det var en god idé . Og de var meget 
begejstrede og havde lyst til at der skulle arbejdes videre med ideen .

Der var velvillighed fra lederne, i både Folkeskolen og Friskolerne til at arbejde 
sammen med idrætsforeningerne om ideen .

Tiltag:
•  Der afholdes et seminar for bestyrelser/udvalg i ALLE idrætsforeninger på 

Midtmors, målet er at få 25% procent flere ledere i idrætsforeningerne
•  Der etableres træner/lederuddannelse for alle 8 . klasses elever på Midt-

mors og evt . en årlig emneuge eller forløb på 3 mdr . Hvor eleverne 1 gang 
om ugen kommer på træner/lederuddannelse

•  Forsøge at lave et arrangement til Skolernes Motionsdag i samarbejde med 
skolerne i lokalområdet for 5 .-9 . Årgang, hvor idrætsforeningerne deltager

Sikring af idrætsforeningernes fremtid
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Beskrivelse af tiltaget
Sundby Mors Havn har de seneste 5 – 6 år gennemgået en imponerende ud-
viklingsproces fra at være en forfalden jollehavn ved et færgeleje, som blev 
nedlagt i 1939 til at man i 2012 kunne indvi en topmoderne lystbådehavn med 
100 bådepladser . Denne proces er gennemført på baggrund af en gruppe 
ildsjæles ihærdige arbejde – og på baggrund af en målsætning om at ville 
skabe en udvikling . Denne vilje skal med dette projekt overføres til udarbej-
delse af en strategi- og udviklingsplan for Sundby Mors – og til udvikling af et 
samarbejde på tværs af fjorden .

Limfjorden og aktiviteter på fjorden har en herlighedsværdi . Men Limfjorden 
har gennem århundreder også fungeret som en grænse mellem Vest Vilsund 
på vestsiden og Øst Vilsund/Sundby Mors på østsiden af fjorden . Vilsund er 
det smalleste sted mellem Thy og Mors i Limfjorden, og her har der gennem 
århundrede været færgefart mellem de to landsdele . I realiteten har der ikke 
været meget samarbejde mellem de to byer, selv om de blev fysisk knyttet 
sammen med indvielsen af Vilsundbroen i 1939 . 

Imidlertid er der i de seneste år ved at blive etableret et samarbejde mellem 
byerne . Således var der ved broens 75 års jubilæum i 2014 en række samar-
bejdsaktiviteter mellem byernes borgerforeninger, og i december 2014 mød-
tes repræsentanter fra de to byers havneforeninger og borgerforeninger for 
at drøfte samarbejds- og udviklingsmuligheder med Vilsundbroen som det 
samlende symbol . På mødet blev der taget udgangspunkt i en visualisering af 
nuværende og potentielt kommende aktiviteter i de to byer .

I 2013 – 14 har man i Vest Vilsund arbejdet med projektet ”Vilsund i udvikling” 
med støtte fra MBBL’s Landdistriktspulje. Dette arbejde har resulteret i en ma-
sterplan for området .

Der er således allerede nu en række søsports- og friluftsaktiviteter på fjorden 
mellem de to byer . Disse aktiviteter tiltrækker udøvere fra et meget stort op-
land – og tiltrækker i stigende grad turister . 

Dette potentiale skal udnyttes ved at skabe et strategisk samarbejde mellem 
de to byer med henblik på udvikling af muligheder for forskellige former for 
søsports- og friluftsaktiviteter i området omkring Vilsundbroen .

Det er projektets vision at området omkring Vilsundbroen i 2025 er landskendt 
som et attraktivt center for søsports- og friluftsaktiviteter .

Formålet med tiltaget
Projektets formål er at udarbejde en udviklingsstrategi og en masterplan for 
udviklingen i Sundby Mors samt udarbejde en strategi for udvikling af samar-
bejdet mellem de to byer - Vest Vilsund og Sundby Mors .

Det overordnede formål skal realiseres  
i fire selvstændige elementer

1 .  Udarbejdelse af en strategi- og masterplan, som beskriver udviklingsmulig-
hederne i Sundby Mors

2 .  Beskrivelse og udvikling af samarbejdsaktiviteterne mellem Vest Vilsund og 
Sundby Mors

3 .  Analyse af udviklingspotentialet for søsports- og friluftsaktiviteter i området 
omkring Vilsundbroen – og hvilken betydning et strategisk samarbejde vil 
have for udviklingen

4. Beskrivelse af potentielle finansieringsmuligheder

Udvikling af Sundby havn 
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Projektets forventede resultater og effekter
• Der etableres et havnehus
• Der etableres fortove og cykelstier
• Der etableres stisystemer
• Der etableres attraktive byggegrunde
• Der udbygges et tæt samarbejde på tværs af fjorden
• Der skabes nye aktiviteter
• Der kommer tilflyttere til begge sider af fjorden
• Beskrivelsen af potentialerne afdækker nye udviklingsmuligheder

Opbakning og organisering
Projektet er skabt på baggrund af et partnerskab mellem Sundby Mors Havn og Sundby Mors Sammenslut-
ningen .

Morsø Kommune er en vigtig samarbejdspartnere omkring udviklingsprojektet i Sundby Mors, hvor et forven-
tet byfornyelsesprojekt i 2016 eller 2017 skaber et økonomisk grundlag for den fortsatte udvikling .

Desuden er Vest Vilsund Havn og Vest Vilsund Bådelaug vigtige samarbejdspartnere i relation til den fortsatte 
udvikling omkring Vilsund . I den forbindelse vil også Thisted Kommune blive en vigtig samarbejdspartner .

Tidsplan 
Projektet igangsættes snarest muligt i 2015, og den endelige strategi- og udviklingsplan for udviklingsmulighe-
der i Sundby Mors forventes at ligge klar ultimo 2015 med henblik på anvendelse i forbindelse med planlagte 
landsbyfornyelsesaktiviteter i 2016 eller 2017 .

Den endelige slutdato vil dog være afhængig af den endelige finansiering af udviklingsarbejdet. 

Tidsrammen for analysen af udviklingspotentialet for søsports- og friluftsaktiviteter er afhængig af uddannel-
sesinstitutionernes planlægning, men bør være igangsat i løbet af 2015 med henblik på anvendelse af resulta-
terne i forbindelse med beskrivelsen af samarbejdsplanerne på tværs af fjorden, som forventes at kunne være 
færdig i foråret 2016 . Disse samarbejdsplaner vil efterfølgende blive justeret løbende .
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Beskrivelse af tiltaget
Midtmors Sport har overtaget driften af Præstbroanlægget i efteråret 2014 og i den for-
bindelse er der opstået nye planer for udvikling af området . Der vil blive investeret i fysiske 
forbedringer af området blandt andet nye borde og bænke samt en legeplads . 

Der er blevet nedsat en særlig Præstbro arbejdsgruppe, som ønsker at arbejde for at ud-
vikle stedet og skabe større oplevelser og arrangementer i anlægget .

Gruppen arbejder med følgende 5 punkter for aktiviteter i Præstbro 
anlægget:

1.  Kunstnere i Præstbro. Her er tænkt en dag, hvor lokale kunstnere  
kan komme og afholde åbne værksteder, lave udstillinger, boder

2 .  Musik . Koncertdag med musikskoleelever, efterskoleelever,  
folkeskoleelever, 10’eren

3. Schaufuss balletten, (friluftsforestilling)
4. Musical Akademi, Fredericia (friluftsforestilling)
5.  Etablering af faste boder i anlægget. Her er tænkt faste eller mobile små træhuse, som 

kan bruges ved div . arrangementer .

Formålet med tiltaget
Formålet med tiltaget er at skabe mere liv og aktivitet i anlægget . Præstbroanlægget skal 
være centrum for kulturelaktivitet på Midtmors og dermed være med til at gøre området 
mere attraktivt for besøgende, beboere og potentielle tilflyttere.

Opbakning og organisering
Arbejdsgruppen for Præstbroanlægget arbejder tæt sammen med Midtmors Sport, der 
står for den daglige drift af stedet .

Præstbroanlægget
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Beskrivelse af tiltaget
Denne arbejdsgruppe vil skabe 3-5 ”fordybelses-kunst-skurvogne” . 

Vognene skal placeres rundt omkring i Midtmors-området hos private, som 
er villige til at have en vogn stående og evt . også give mulighed for at kunne 
hente vand . 

Vognene skal indrettes primitivt med soveplads, spiseplads og elektronisk 
muldtoilet . Endvidere skal de udstyres med solceller, så folk har mulighed for 
at få strøm til deres mobiltelefoner og andet elektronisk grej . Endvidere skal 
der være mulighed for at lave lidt mad evt . med et gasblus og en lille køkken-
bordplade . 

Huslejen skal være meget billig . 

Der skal trækkes på frivillige kræfter i forbindelse med diverse praktiske for-
anstaltninger fx afhentning ved busser, kørsel til indkøb vask af sengetøj og 
rengøring /opsyn mv . 

For at booke vognene skal det foregå via Midtmors’ nye hjemmeside.

For at reklamere for ”fordybelses-kunst-skurvognene” skal der skabes omtale 
i landsdækkende tv & radio /aviser / turistkontoret osv .

Økonomisk skal der søges penge hjem til at købe skurvognene og sætte dem 
i stand, så de bliver attraktive . Vi har tænkt at kontakte EUC . Måske kunne det 
være et projekt der at sætte dem i stand .

Der skal også være penge til at installere de små solceller, muldtoilettet, gas-
blusset, service og sengetøj .

Formålet med tiltaget
Meningen med vognene er, at kunstnerne skal kunne fordybe sig indenfor de-
res kunstart (skrive, male, læse, spille osv .) 

Tiltaget har endvidere det formål at det kan tiltrække mere kunstnerisk og 
kreativ aktivitet til området, til glæde for både beboere, potentielle tilflyttere 
og turister .

Opbakning og organisering
Arbejdsgruppen har allerede etableret sig som en forening og er i gang med at 
søge midler til at realisere projektet

Kunstskurvogne
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Midtmors ønsker at nedsætte en udviklingsgruppe, der dækker hele Midt-
mors, og som har til opgave at have fokus på Midtmors’ samlede, langsigtede 
udvikling, så området fortsat er et attraktivt sted at bo og leve – både for nu-
værende og kommende borgere . Hovedformålet for udviklingsgruppen er at 
sikre, at udviklingsplanen realiseres .

Udviklingsgruppens opgaver er 
• at sikre, at den udarbejdede udviklingsplan for Midtmors realiseres . 
•   at de nedsatte arbejdsgrupper fungerer (eller bliver nedsat/suppleret med 

nye folk) og at de får den støtte, de har brug for (eks . med at søge fonde)

•   at etablere en lokal pulje, der kan søges midler fra til lokale projekter på 
Midtmors

•   at støtte og selv tage andre initiativer, der kan udvikle Midtmors, så det bliver 
et attraktivt sted at bo også i fremtiden

Gruppen forventes at mødes 4-6 gange årligt .
Gruppen kan benytte mødelokalet i Midtmors Sport gratis samt bestille for-
plejning her i mindre omfang på Midtmors Sports regning .

Gruppen nedsættes straks i forbindelse med offentliggørelsen af udviklings-
planen .

Hvis Midtmors skal tiltrække aktive borgere, er der brug for en langt mere sy-
stematisk kommunikation om Midtmors og de gode historier herfra . Det kræ-
ver, at kommunikationen forankres i udviklingsgruppen samt følgende tiltag:

Slogan og logo
Et slogan og logo kan være med til at give et område identitet - og Midtmors 
har i dag ikke et samlet udtryk . Derfor er der i processen omkring udviklings-
planen udarbejdet et logo og slogan for Midtmors .

Organisering af udviklingsprocessen

Kommunikationsplan
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Her er der taget udgangspunkt i de engagerede borgere, der lever et aktivt 
liv . Tætheden til naturen og idrætslivet, som fylder meget . Med andre ord: her 
banker hjertet . 

Fælles informationsportal/ 
hjemmeside

En af arbejdsgrupperne har lanceret ideen om en fælles informationsportal, 
netop med det formål, at gøre Midtmors langt mere synlig . Hjemmesiden er 
områdets ansigt udadtil og er vigtigt for områdets identitet og image. Jo flere 
og jo mere, der kan samles på hjemmesiden jo bedre . Omdrejningspunktet er 
en fælles kalender og links til alle foreninger .

Hjemmesiden skal ud over information om aktiviteter og arrangementer fun-
gere som intranet med log-in mulighed for de lokale foreninger . Her kan for-
eningerne indbyrdes udveksle idéer, søge samarbejdspartnere/instruktører 
etc . 

Facebook
Arbejdsgruppen foreslår også, at der etableres en fælles facebookgruppe, 
hvor arrangementer kan deles .

De gode historier
De gode historier fra Midtmors bliver for sjældent fortalt, selv om der er mas-
ser af dem . Midtmors har brug for mere synlighed, så aktive familier opdager 
området . Derfor skal de gode historier spottes løbende og formidles til pres-
sen – ikke kun lokalt og regionalt – men i hele landet . Dette arbejde skal vare-
tages af udviklingsgruppen .

Finansiering

Et af målene med denne udviklingsplan er, at den skal danne baggrund for 
fundraising til de enkelte projekter, der er beskrevet i planen . Udviklingspla-
nen viser, hvad Midtmors vil i fremtiden og hvilke projekter, der skal til for at 
komme i den retning . 

De enkelte projekter i denne plan skal finansieres af forskellige puljer afhængig 
af projektets indhold .

Samtidig ønsker Midtmors at etablere en lokal pulje midler, så området kan 
stille med medfinansiering til projekterne. 

Der er mange forskellige fonde  
at søge, men relevante fonde for  
Midtmors’ projekter kan for  
eksempel være:

• LAG Thy/Mors
• Thisted Forsikrings lokalsikringspris
• Landdistriktspuljen
• Lokale- og Anlægsfonden
• Friluftsrådet
• Se også oversigt på www .livogland .dk
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Bilag
Nogle af projekterne, der er beskrevet i udviklingsplanen er mere detaljeret beskrevet 
her .

Sundby Havn:
Aktiviteter i projektet
Der ansættes en konsulent til at gennemføre aktiviteterne i processerne i projektet .
For hvert af de fire arbejdspunkter i realiseringen af formålet udpeges en tovholder, 
- en ildsjæl, som i tæt samarbejde med konsulenten sikrer progressionen i projektet .
Aktiviteterne kan være:

1.  Strategibeskrivelse og udviklingsmuligheder i Sundby Mors 
• Borgermøder 
• Inspiration fra projektet ”Vilsund i Udvikling” 
• Etablering af arbejdsgrupper 
• Speciel fokusering på etablering af havnehus på Sundby Mors Havn 
•  Tilknytning af arkitekt til projektering af Sundby Havn og til visualisering af  

udviklingsprojekter i Sundby Mors

2.  Samarbejdsaktiviteter 
• Fællesmøder for havnebestyrelser 
• Fællesmøder for borgerforeninger 
• Evt . formalisering af samarbejdet med aftaler, kontrakter, etc .

3.  Udviklingspotentiale for søsports- og friluftsaktiviteter  
• Afholdelse af idéudviklingsseminar  
•  Analysearbejde af markedsføringsøkonomistuderende (Thisted) - eller af stude-

rende fra Aalborg Universitet 

4.  Potentielle finansieringskilder  
• Finansiering af havnehus  
• Finansiering af udviklingsaktiviteter i Sundby Mors 

Sikring af idrætsforeningernes fremtid:
Tiltag nr. 1: Rekruttering / fastholdelse af trænere og ledere i Idrætsforeninger 
på Midtmors.

Mål – 25 % flere ledere i idrætsforeningerne 

Målgruppe – alle borgere på Midtmors – Speciel foreningsaktive og deres forældre .

Formål: Tiltaget skal være med til at sikre at Midt Mors forsat kan ha et rigt idrætsfor-
eningsliv med dygtige og engagerede trænere / ledere .

Beskrivelse af ideen
• Seminar for bestyrelser /udvalg i ALLE idrætsforeninger på Midtmors .
Flade IF, Sundby Mors IF, Morsø Motocrossklub, Bjergby SGIU, foreningerne i Midtmors 
Sport .
Seminaret skal udmønte sig i et konkret ”værktøj”, som bestyrelserne kan benytte til 
at rekruttere flere trænere og ledere. Det kan være et skema, en tidsplan for hvornår 
man gør hvad, osv .
Der skal tænkes ”Holdopgaver” og ”Foreningsopgaver”

Lederne med kompetencer skal uddelegere opgaver videre til andre .

Samarbejdspartnere: Sundhedscentret Maja, DGI konsulent, DBU Jylland Konsulent 
Klaus Gertsen

Budget og plan for finansiering: – Seminariedag for 40-50 personer à 150 kr . pr . 
person
Tidsplan og finansiering: – seminariet skal afholdes i august/september 2015

Tiltag nr. 2: Rekruttering / fastholdelse af trænere og ledere i Idrætsforeninger 
på Midtmors.

Målgruppe – 8. klasses elever på Midtmors

Formål: Tiltaget skal være med til at sikre at Midt Mors forsat kan ha et rigt idrætsfor-
eningsliv med dygtige og engagerede trænere / ledere .
Beskrivelse af ideen

Træner / Leder uddannelse af ALLE 8 . Klasses elever på Midtmors .
•  Evt . en årlig emneuge eller et forløb på 3 mdr ., hvor eleverne 1 gang pr . uge kommer 

på træner/ lederuddannelse
•  Plan for hvordan de unge ledere derefter sluses ind i træner / lederarbejdet .
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Samarbejdspartnere: Sundhedscentret Maja, DGI konsulent, DBU Jylland Konsulent 
Klaus Gertsen Bjergby Friskole, Øster Jølby Friskole, Dueholmskolen

Tiltag nr. 3: Forsøge at lave et arrangement til Skolernes motionsdag, fredag før  
efterårsferien, i samarbejde med skolerne i lokalområdet for 5.-9. årgang.

•  Der skal være en vifte af idrætstilbud, så vidt muligt, samlet et sted for at undgå  
transport på dagen .

•  Idrætsforeningerne skal være repræsenteret på dagen .

Skoleriget
Fremtids scenarie 1 – Vi håber det bedste…men frygter det værste
•  Udviklingen overlades til demografien, markedskræfterne og den enkelte skoles 

værdigrundlag, profil og tiltrækningskraft.
•  Børnetal falder yderligere og udskilningsløbet intensiveres – Nogle skoler overlever, 

mens andre bukker under . ”Overskydende” børn kanaliseres ud i lokalområdets øv-
rige skoler eller søger mod de større kommunale skoler i Nykøbing .

Fremtids scenarie 2 – Vi gøder jorden for fremtidens frø
•  De umiddelbare barrierer og interessekonflikter skal måske betragtes i et nyt per-

spektiv og med en længere tidshorisont, hvor man ser hinanden som ressourcer, 
dele af den samme historie og partnere til sikring af et differentieret og bæredygtigt 
lokalt skoletilbud .

•  Gennem netværk, dialog, aktiviteter og relationer nedbrydes barrierer og opbygges 
tillidsforhold, der muliggør fællesskabsfølelse og gøder jorden for fremtidens frø .

1.  Kickoff-møde i Midtmors Sport m. deltagelse af nøglepersoner fra de relevante 
institutioner . 
• Præsentation af arbejdsgruppens tanker og bevæggrunde . 
• Professionelt indlæg omkring proces, samarbejde og bæredygtig udvikling . 
• Er der basis for samarbejde på tværs af det frie og kommunale skoletilbud?

2.  Workshops til belysning af fællesskabets potentiale og begrænsninger: 
• Er der forskelle og sammenfald i værdigrundlag og kultur? 
• Undersøge og synliggøre eksisterende barrierer, samarbejder og netværk 
• Undersøge og synliggøre nye mulige berøringsflader og samarbejder. 
•  Kan en fælles identitet og storytelling etableres i Skoleriget / Hvad er den gode 

fælles historie?

3 .  Understøttende tiltag: 
• Fælles IT-portal / web-master: Informationsdeling, fælles  
 arrangementskalender mv. 
• Skoleleder-netværk / -forrum for etablering og vedligehold af relationer 
• Lærernetværk for sparring og fagligt netværk 
• Etablering af grejbank / Overblik vedr . faciliteter, materiel og ressourcer 
• Kan personer med særlige kompetencer deles af flere skoler  
 – naturvejledning til eksempel 
• Leje-låneaftaler . 
• Fælles bus 
• Indkøbsaftaler / rabatordninger 
• Midtmors Sport som neutralt omdrejningspunkt .

4.  Fælles arrangementer: 
• Fælles elevarrangementer: Foredrag, Teater, Sport, Koncert 
• Stafet for livet 
• Uddannelsesfestival, 
• Fagdage hvor eleven flytter skole

5.  Identitet og markedsføring: 
• Slogans: ”Velkommen til skoleriget” / ”Find dig i fællesskabet” / ”På tværs” 
• Skiltning langs A26 på strækningen Ø .Jølby – Sundby – ”Velkommen til Skoleriget”

Kolofon
Udviklingsplanen for Midtmors er udarbejdet af bestyrelsen i Midtmors Sport  
i samarbejde med en lang række borgere fra hele Midtmors og med  
Jeanette Lund Kommunikation som tovholder .
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Udarbejdelsen af udviklingsplanen er finansieret af Midtmors Sport.




