
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? 

 
Sødalskolen -Fælles høringssvar fra 
Skolebestyrelsen og Lokal-MED 
 

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. 

Vi mener, det er vigtigt, at de afsatte midler bruges 
direkte til et løft på skolerne i Viborg Kommune, og 
ikke bruges på unødige processer, projekter og 
konsulenter.  
 
I uddraget af følgende undersøgelse fra Det 
Nationale Forsknings- og Analysecenter for 
Velfærd (fra 2014-2018, udgivet 2020) ses 
nødvendigheden af vores påstand om at de afsatte 
midler skal bruges direkte til et løft på skolerne i 
hele Viborg Kommune (Fuld kilde her) 
 
Det er vigtigt med professionelle hænder ind i 
skolernes arbejde med at skabe sunde 
børnefællesskaber, hvor der er realistisk rum til 
mangfoldighed og inklusion. I den forbindelse har 
Covid-19 tiden lært os, at mindre hold og klasser 
indvirker positivt på børns trivsel.     
 
På Sødalskolen er vi deltagende i arbejdet med 
udvikling af landdistrikterne. Konkret pågår der lige 
nu et arbejde omkring udvikling af et grønt 
aktivitetsområde, hvor borgere, foreningslivet og 
skolen kigger på, hvordan de rigtige faciliteter kan 
være med til at forme og udvikle et område med 
aktiviteter fra kl. 8 om morgenen til kl. 23 om 
aftenen. Et rum hvor åben skole, faglighed og fritid 
går hånd i hånd, samt bidrager til hele byens 
udvikling og sammenhold. 
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Det lokale udviklingsprojekt kan bl.a. understøtte 
skolens muligheder i at skabe kvalitet i 
undervisningen, nye former for læring og 
læringsrum. Om det kan være med til at vende det 
faldende børnetal, som ses i hele kommunen, vil 
kun tiden vise. Projektet understøttes af Viborg 
Kommunes landdistriktsudvalg.  
 
Her er der allerede på nuværende tidspunkt 
indsamlet omkring 2 millioner kroner i forhold til at 
skabe et attraktivt lokalområde. Et attraktivt 
lokalområde med mange nybyggerier og 
forventede tilflyttere, hvor skolen er et stort aktiv 
og trækplaster.  
 

2. Alle skoler/matrikler søges bevaret. Vi mener det er vigtigt, at man ønsker alle skoler 
bevaret. Viborg Kommune er geografisk Danmarks 
andenstørste kommune. Det er derfor helt centralt 
for lokalområderne at sikre nærhed og udvikling. 
Det bevarer livet, udviklingen og mulighederne 
udenfor Viborg By.  
 
Under dette punkt vil vi henvise til praksis fra 
Aalborg Kommune, som bevidst har valgt at 
understøtte og investere i lokalområdernes 
muligheder for liv og udvikling.  
https://www.dr.dk/nyheder/indland/aalborg-
holder-fast-i-smaa-skoler-selvom-det-er-dyrt 
 
På den måde lever vi op til værdierne  
mangfoldighed og ordentlighed, som er to af 
Viborg Kommunes fire kerneværdier.  
 
Det er vigtigt at vi på Sødalskolen fortsætter vores 
gode arbejde omkring bæredygtige 
klassedannelser mellem vores to matrikler. 
Redskaberne er åbenhed og dialog med 
forældrene, samt aldersintegration, 
sammenlæsning og evt. samling af klasser.  
I forhold til skoleudvikling kan vi potentielt se et 
udvidet samarbejde omkring eksempelvis valgfag 
og mindre fagpakker. Her kunne man udnytte 
faglokaler, opfyldninger af hold, samt udvidelse af 
børnenes læringsfælleskaber i nogle tilpassede 
geografiske skolefællesskaber.  
 

3. Alle skoledistrikter søges sammenlagt med 
minimum et eller dele af et andet skoledistrikt 

Generelt mener vi, det er vigtigt at kigge på 
sammenlægninger, hvor det giver mening, i stedet 
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med henblik på fagligt og økonomisk bæredygtige 
enheder. 

for at søge alle skoledistrikter sammenlagt, altså en 
differentieret og velgennemtænkt model. 
 
 

4. Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler. Vi er enige i, at det er vigtigt, at der er 
nærværende og beslutningsdygtig ledelse på alle 
matrikler. For at skabe en god og dynamisk skole er 
det vigtigt med kompetente og nærværende 
ledere. Her tænker vi bl.a. på det administrative 
personale, som også er tætte på praksis. Dette 
giver en effektiv løsning af opgaverne på skolen.  
 
Kigger man uden for Viborg Kommune for at 
indhente erfaring, kan man kigge til Holbæk 
Kommune, hvor man har omgjort beslutningen om 
etablering af meget store koncernskoler, hvor 
nærheden og beslutningskompetencerne desværre 
forsvinder.  
 
 

5. Den fremtidige tildelingsmodel tager 

udgangspunkt i den nye skolestruktur med færre 
skoledistrikter – og baserer sig i højere grad på 
elevtildeling. 

 

På Sødalskolen er den nuværende grund-
tildelingsmodel en nødvendig forudsætning, for at 
drive skolen. (Vi er en skole på to matrikler)  
 
Vi ser, at modellen skal basere sig på individuel 
vurdering af de enkelte skoledistrikters demografi, 
geografi og skolebehov. Det kunne også gælde 
bygningstilstand, elevgrundlag mm. 
 
 

Generelt På Sødalskolen er vi generelt positive overfor 
processen omkring fremtidens folkeskole. Vi 
mener, det er glædeligt, at der sættes fokus på, 
hvad der er kvalitet, både i det der skal være fælles 
for hele skolevæsenet, og det der gælder på den 
lokale skole.  
 
På Sødalskolen er vi glade for, at vi er langt i 
forhold til principperne. I 2008 blev Sødalskolen 
etableret i ét skoledistrikt (tidligere Rødding skole 
og Løvel skole). Vi arbejder kontinuerligt med 
sammenlæsninger/aldersintegreret undervisning. 
Her optimerer vi både vores kvalitet og ressourcer. 
Lokalt arbejder vi proaktivt for at finde de bedste 
løsninger for et svingende børnetal i Løvel.  
 
På begge afdelinger er der et godt samarbejde med 
vores børnehave, så børn der begynder i 0. klasse 
får en god skolestart. Brobygning er generelt vigtigt 
for os, både når det gælder overgang fra 



Der kan afgives kommentarer til alle principper. 

børnehave til skole, men også mellem de to 
afdelinger. Selvom vi er kommet langt i 
samarbejdet med børnehaven, ser vi stadig 
potentialer for et større samarbejde. Ligesådan 
udnytter vi på tværs af de to afdelinger personalers 
faglighed og kompetencer med et tæt samarbejde. 
I forhold til brobygning har vi endvidere øget vores 
fokus på gode overleveringer, når vores elever 
forlader Sødalskolen. 
  
 
 


