
Skema til høringssvar vedr. principper for fremtidens folkeskole 

Dette skema kan benyttes til kvalificering af forslag til principper for fremtidens folkeskole. Skemaet skal 

efterfølgende indsendes til Lotte Bianca Trier Pedersen på e-mail: lbp@viborg.dk 

Når du indsender høringssvar, er du indforstået med: 

• at du ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger, som fx CPR-nummer 

• at dit høringssvar er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt 

på viborg.dk 

Sidste frist for modtagelse af høringssvar er tirsdag den 29-09-2020. 

Hvem indgiver høringssvar? 

 

 

Principper Høringssvar 

1. Der afsættes ekstra ressourcer til fælles 
udviklingsprojekter på skoleområdet i forhold til at 
styrke, inkluderende praksis, overgange, åben 
skole, videreudvikling af teamsamarbejde, osv. 

Forventer vi at dette princip gavner elevernes 

trivsel og faglige læring? Formentlig ikke/i lille 

grad. 

 

Tanken, om at se alle skoler i Viborg kommune 

som en enhed, er positivt. Det skal dog blive 

tydeligt, hvilken retning og hvilke værdier, det 

samlede skolevæsen skal arbejde efter og hvad 

fællesskabet og forskelligheden skal være.  

 

Det vil kræve en ensretning af et overordnet 

værdigrundlag for alle skolerne og dette skal 

meldes klart ud.  

 

At arbejde ud fra sammenhængsmodellen giver 

mening. 

 

Der skal desuden være sammenhæng mellem 

udviklingsprojektets omfang og ressourcekrav i 

forhold til, hvad der tildeles projektet. Der skal 

dog være midler til at forny, men ikke på 

bekostning af drift. Det nytter ikke at udvikle til 

en skole der i mellemtiden er kørt i sænk pga. 

manglende økonomi. 

 

Det er vigtigt i processen omkring at forny og 

ensrette, at vi husker, at vi er her for Børnenes 

skyld.  

 

L-med bemærker: At ressourcen bliver tillagt den 

enkelte skoles tildeling, så der er mulighed for at 

arbejde med vidensdeling og implementere den 

viden der giver kvalitet.  
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2. Alle skoler/matrikler søges bevaret. Forventer vi at dette princip gavner elevernes 

trivsel og faglige læring? Ja.  

Som udgangspunkt er det et godt princip, idet 
skolelukninger gør ikke noget positivt i forhold til 
at få tilflyttere til Viborg kommune; og især til 
landsbyerne. Derfor bør man også se på 
vækstmulighederne ved at fastholde gode 
skoletilbud i hele kommunen. 
 

En skole er for en landsby mere end en 

uddannelsesinstitution. Det er vigtigt for de små 

byer, at der er en skole. Her kunne der være god 

synergi i, at samle skolen med andre 

børneinstitutioner – og lave børnebyer. 

 

Princippet skal dog ikke gælde for enhver pris. 

Hvis det at bevare alle matrikler kræver udgifter 

af en væsentlig størrelse, kan det være en 

nødvendighed at nedlægge matrikler for at frigøre 

økonomiske ressourcer til kerneopgaven – 

børnenes læring og trivsel på de resterende 

skoler.  

 

Da kommunen i forvejen ligger på et lavt niveau 

af den økonomiske ramme på skoleområdet, i 

forhold til de øvrige kommuner i landet, kan der 

fra politisk side ske en opprioritering af den 

økonomiske ramme på skoleområdet og dermed 

kan alle matrikler bevares, så der kan drives god 

læring og trivsel.  

 
 

3. skoledistrikter søges sammenlagt med 
minimum et eller dele af et andet skoledistrikt 
med henblik på fagligt og økonomisk bæredygtige 
enheder. 

Forventer vi at dette princip gavner elevernes 

trivsel og faglige læring? Nej.  

Sammenlægning af skoledistrikter kan have 
enorme konsekvenser for forældre, elever og 
medarbejdere – både positive, men også 
negative. Skolen er en meget væsentlig del af 
kulturen/identiteten af en landsby, der er nærhed, 
sammenhæng, frivillighed og samarbejde på 

tværs. En skole er ikke bare en fabrik, det er en 
større kompleksitet.  
 
Større driftsomkostninger til flere matrikler kan 
søges minimeret ved at udnytte potentialer 
mellem skolerne i form af fagopdeling, fx 

madkundskab, naturvidenskab eller multimedie. 

Dog ser vi det, at flytte elever og lærere mellem 
matrikler, kan have negative konsekvenser for 
børnenes trivsel og læring samt for det 
arbejdsmiljø og kultur, personalet skal arbejde i.  
Ligeledes stiller vi spørgsmål ved den økonomiske 
gevinst heri.  
 



Samordning af skoler i et skoledistrikt vil være 

komplekst og vil tage tid.  

 

Der vil være forældre som risikerer børn på flere 

skoler i distriktet, hvilket ikke gavner nærheden.  
 
Ved sammenlægning af skoledistrikter bør 
fordeling af elever og matrikler ske ligeligt, sådan 
at kommende store skoledistrikter har hen ad 
samme elevtal og samme antal matrikler.  
 

En sammenlægning må ikke ske, på bekostning af 
børnenes læring og trivsel.   
 
Et forslag til et princip vil være at kigge på 
landsbyordninger – hvor institutionerne i en 
landsby sammenlægges. Så det ikke er alle 

skoledistrikter der skal sammenlægges.  

  
L-med bemærker: Vi har bekymring i forhold til 
hvilken betydning det vil få for MED-systemet for 
nærværet – være tæt på….  
 
Vi ønsker ikke dette princip, da der ikke ses 

fordele i det. Har erfaring fra andre kommuner 
hvor dette er sket og hvor det har haft store 
konsekvenser. 

4. Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler. Forventer vi at dette princip gavner elevernes 

trivsel og faglige læring? Ja.  

Vi synes, det er vigtigt, at der er en ledelse på 

alle skoler, der kan tage økonomiske, faglige 

beslutninger og yde handlinger, derfor finder vi 

det vigtigt at der er en skoleleder tilknyttet til alle 

skoler.  

 

Det er nærheden til lokalsamfundene som betyder 

noget.  

 

Det kan give mening, at samtlige skoler i Viborg 

har samme ledelsesstruktur og dermed også en 

ensretning af ledelsesressourcer.  

 

L-med bemærker: Personale har brug for ledelse 

m. personaleansvar tæt på.  

 
  

5. Den fremtidige tildelingsmodel tager 
udgangspunkt i den nye skolestruktur med færre 

skoledistrikter – og baserer sig i højere grad på 
elevtildeling. 

 

Forventer vi at dette princip gavner elevernes 

trivsel og faglige læring? Nej ikke umiddelbart. 

Det er glædeligt, at denne omstrukturering ikke 
sker for at spare penge.  

 
En tildeling som alene bygger på elevtildeling – er 

ikke gunstig for de små skoler. Det kan medføre, 

at landsbyskolerne bliver udsultet og må lukke.  

 



Der kan afgives kommentarer til alle principper. 

Skolerne er vigtige i de mindre byer.  

 

Elevtildelingen skal være fordelt ud fra 

elevsammensætningen, geografiske rammer og 

socioøkonomiske forhold. At drive skole er 

kompleks og det skal tænkes ind i en 

tildelingsmodel, derfor ønsker vi, at den sidste 

passus i princippet slettes.  

 

  

Generelt  
Vi vil samtidig benytte dette høringssvar til at 

påpege, at vi gerne vil indgå i samarbejdet 

omkring Fremtidens Folkeskole i Viborg 

Kommune, men at de møder der indtil nu har 

været, ikke har givet bestyrelsen et indtryk af at 

man har en dialog.  

 

Vi savner, at principperne ikke er så struktur 

bundne, da vi ud fra disse principper ser, at vejen 

for Viborg kommunes skolevæsen ER lagt og der 

ikke er givet plads til andre muligheder og ideer 

end skole/distriktssammenlægninger.  

 

Vi forventer, at man i sine beregninger af en ny 

skolestruktur tager højde for, hvad det vil koste at 

skabe ny kultur ved sammenlægninger, drive 

forandringer ift. sammenhængsmodel og 

forskellige i fællesskab, opretholde alle bygninger 

og evt. tilpasse dem, bustransport mellem 

skolerne, afgang til private skoler samt afgang af 

dygtige kompetente lærere med uddannelse bag 

sig.  

 
 
 


