
 

Høringssvar  
Principper for fremtidens folkeskole  

Skals-Ulbjerg Skolefællesskab 

Principper Skals-Ulbjerg Skolebestyrelses høringssvar 

Generelt Skals-Ulbjerg Skolefællesskab er generelt positive 
overfor denne proces om fremtidens folkeskole i Viborg, 
hvor dialogmøderne har været en vigtig del.  
Vi er med på, at vi alle skal tage ansvar for, at Viborg 
Kommune har et stærkt skolevæsen.  
I Skals-Ulbjerg kan vi med glæde konstatere, at vi er 
langt med principperne. Vi har som skolefællesskab vist, 
at vi tilsammen allerede består af bæredygtige enheder. 
Vi fungerer reelt set som ét skoledistrikt, hvor fælles 
bestyrelse, ledelse, personale og økonomi gør os stærke 
og fleksible. Vi arbejder med alternative klassedannelser 
i form af aldersintegreret undervisning og laver 
aktiviteter på tværs af skoler, SFOer og børnehave, som 
gør, at vi får mere ud af resurserne.  
Det er også klart, at hvis ét sammenlagt skoledistrikt 
betyder én samlet reduceret grundtildeling, så kan det 
ikke lade sig gøre, at drive én skole i to byer.  
 

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

Vi er tilfredse med at der afsættes ekstra resurser til de 
nævnte udviklingsprojekter. Vi ønsker at resurserne 
mest muligt placeres i skoledistrikterne, så de ikke går 
tabt i konsulenter, koncepter og påbud.  
 
 
 
 

2. Skoledistrikter/klassedannelse 
Alle skoler/matrikler søges bevaret. 
Alle skoledistrikter søges sammenlagt 
med minimum et eller dele af et 
andet skoledistrikt med henblik på 
fagligt og økonomisk bæredygtige 
enheder. 
 

Vi er glade for, at man ønsker alle skoler bevaret. Viborg 
Kommune er geografisk set, en af Danmarks største 
kommuner. Det er godt, at politikerne finder det vigtigt 
at bevare livet og nærværet i landsbyerne.  
I stedet for, at alle skoledistrikter søges sammenlagt, 
kunne man i stedet sammenlægge de skoledistrikter, 
hvor det giver mening. Pga. af afstandene i vores 
skoledistrikter, landdistrikterne giver det mindre 
mening at sammenlægge dem, da vi ønsker at børnene i 
begge vores distrikter har tilbud om 0. - 6. klassetrin tæt 
ved. Vi har som sagt allerede et velfungerende 



skolefællesskab, som er økonomisk bæredygtigt. For at 
imødekomme faldende børnetal i fremtiden, kan en 
opblødning af afdelingerne; indskoling, mellemtrin og 
udskoling blødes op og give trygge overgange samt 
bæredygtige klassedannelser. 
 

3. Ledelse 
Der skal være ledelse på alle 
skoler/matrikler. 
 

Vi er enige i dette princip. Nærved ledelse er 
hensigtsmæssig, så afstand mellem borger, 
medarbejder og forvaltning ikke bliver for stor.   
At vi har en teknisk service-leder, som er knyttet til 
skolefællesskabet og leder et team i Skolefællesskabet 
og i områdets institutioner er meget værd. Det giver en 
tæt og effektiv løsning af udfordringerne. Lige så med 
det administrative personale. Det er tæt på praksis og 
en stor hjælp i hverdagen for personale og 
medarbejdere.     

4. Tildelingsmodel 
Den fremtidige tildelingsmodel tager 
udgangspunkt i den nye skolestruktur 
med færre skoledistrikter – og 
baserer sig i højere grad på 
elevtildeling. 

Det er vigtigt, at vi har en grundtildeling på begge 
skoler. Tildelingsmodellen skal gerne basere sig på en 
individuel vurdering af de enkelte skoledistrikters 
demografi, geografi og skolebehov. Der kan evt. også 
tages hensyn til bygningstilstand, elevgrundlag mm. når 
man laver en ny tildelingsmodel.  
Skolefællesskabet Skals/Ulbjerg er med til at finansiere 
Ulbjerg Børnehave, det kunne der også tages hensyn til. 
Tildelingsmodellen kunne også belønne skoler, som 
skaber bæredygtige klassedannelser, så det ikke kun er 
traditionelle klasser og antal elever det drejer sig om. 

 

 

 

 


