
1 
 

Skema til høringssvar vedr. sammenlægning af Bøgeskovskolen og 

Egeskovskolen 

Dette skema skal benyttes til høringssvar vedr. sammenlægning af skolerne i Bjerringbro. Skemaet skal 

efterfølgende indsendes til Charlotte Abrahams på e-mail: ca7@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 torsdag den 03-12-2020. 

Du kan læse mere om de enkelte punkter i Byrådets beslutning den 07-10-2020 (sag 6). I bilag 2 til 

sagen er et forslag til udmøntning beskrevet.  

Skabelon til indgivelse af høringssvar findes på næste side. 

 

Hvem indgiver høringssvar? 
HUSK at angive hvem der indgiver høringssvar. 
 

Christian Hedelund Jensen 
Kingosvej 3 
8850 Bjerringbro 

mailto:ca7@viborg.dk
https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Byraadet-pr-1-januar-2018/2020/10/07102020202010071700#6
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Emner Høringssvar 

Sammenlægning af skolerne i Bjerringbro 

Egeskovskolen og Bøgeskovskolen lukkes pr. 31-
07-2021 og der åbner en ny skole i Bjerringbro 
med ét samlet skoledistrikt pr. 01-08-2021. 

Den nye skole vil omfatte 0.-9. klassetrin, 
specialafdeling og skolefritidsordning. 

Jeg vil på byens vegne og for byens fremtid håbe 
at begge skolematrikler bevares. 
Og dette med indskoling og mellemtrin på begge 
skolematrikler som minimum. 

Placering af ny skole i Bjerringbro 

Den nye skole vil bestå af to afdelinger på de 
eksisterende lokationer. 

Der lægges op til en dialog i lokalområdet i 
forhold til om de to afdelinger på sigt skal samles 
på en matrikel. 

Hvis ikke der bevares skoletilbud på begge 
skolematrikler for minimum indskoling og 
mellemtrin, er jeg sikker på byen vil blive fravalgt 
af mulige nye familier, til fordel for andre 
tilsvarende byer i oplandet. 

Skolebestyrelsens sammensætning 

De nuværende medlemmer af de to 
skolebestyrelser fortsætter som en samlet 
overgangsskolebestyrelse i skoleåret 2021/2022 

Der vil være valg til en ny fælles skolebestyrelse i 
foråret 2022 jf. styrelsesvedtægten. 

Alternativt vil der skulle være valg til ny 
skolebestyrelse jf. styrelsesvedtægten i foråret 
2021 med henblik på tiltrædelse 01-08-2021. 

Jeg vil mene at begge eksisterende 
skolebestyrelser skulle gå af hurtigst muligt. 
 
Den underskriftsindsamling, som har fundet sted 
siden oktober 2020, viser tydeligt at byen og 
forældrene til elever på begge skoler i stor stil er 
uenige med de siddende bestyrelsers indstilling 
om sammenlægningen af skolerne. 

MED-udvalgets sammensætning 

Det nuværende MED-udvalg fortsætter som et 
samlet MED-udvalg i skoleåret 2021/2022. 

Der vil være valg til et nyt MED-udvalg i foråret 
2022 

Alternativt vil der skulle være valg til nyt MED-
udvalg jf. styrelsesvedtægten i foråret 2021 med 
henblik på tiltrædelse 01-08-2021 

Jeg vil også foreslå et valg til nyt MED-udvalg. 



3 
 

Økonomi 

I forbindelse med budgetforliget for 2021-2024 
afsættes der ud over ovenstående budget: 

• 670.000 kr. til nulstilling af 
Egeskovskolens og Bøgeskovskolens 
budget 

• 400.000 kr. til understøttelse af skolens 
pædagogiske omstillingsproces 

• 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 som 
fusionstillæg så en ny samlet skole kan 
komme godt i gang 

• 18 mio. kr. i 2024 og yderligere 24 mio. i 
2025 på anlæg til en samlet løsning for 
skolerne i Bjerringbro. Der er ikke med 
beløbet taget stilling til om, der vil være 
tale om en løsning på én matrikel eller på 
to. Der lægges op til en dialog i 
lokalområdet om den fremtidige løsning. 

Kommunen bliver nødt til at investere i at 
Bjerringbro også fremover har to gode 
skolematrikler i sit skoletilbud. 
 
Vi har IKKE SIKKER SKOLEVEJ i Bjerringbro hvis 
den ene skolematrikel bliver lukket.  
 
Citat fra sikkertrafik.dk: 
”Som tommelfingerregel er børn klar til at gå 
alene i skole omkring 8-9 års alderen og cykle 
alene, når de er 10-12 år gamle.” 
 
Desuden vil en lukning, foruden at skabe en 
skævvridning af byen, føre til mere kørsel af børn 
til/fra skole, og dette vil øge trafikken henover de 
to broer betragteligt. Dette bliver en decideret 
flaskehals på de i forvejen udfordrende 
tidspunkter. 
 
Infrastrukturen vil ikke understøtte nedlæggelse 
af den ene skolematrikel. Dette løses heller ikke 
med en nybygget skolematrikel. 
 
 

Fordeling af elever 

I takt med oprettelse af nye 0. klasser vil antallet 
af klasser på sigt blive reduceret til 3 spor i 
gennemsnit. Det foreslås, at følgende principper 
skal ligge til grund for fordeling af elever på de, i 
første omgang, to afdelinger i skoledistriktet: 

1. Ønske om placering 
2. Søskende fordel 
3. Afstand 
4. Mulighed for at følges med andre elever, 

der bor tæt på 

Dette er et element som jeg mener kræver en 
større undersøgelse.  
Der ville skulle tegnes et intelligent billede af det 
geografiske område for tilgang af nye 0. klasses 
elever, ud fra det materiale som ligger 
tilgængeligt, på det tidspunkt undersøgelsen 
laves. 
Dernæst vil dette skulle revideres årligt, for at 
lave den mest optimale og fair opdeling af 
eleverne/klasserne. 
 
- Det giver jo ikke mening at lave to 0. klasser på 
den ene matrikel et år hvor tilgangen er større på 
den modsatte matrikel med én tildelt klasse. 

Ledelse 

Der vil på en ny samlet skole i Bjerringbro være 
én overordnet skoleleder. Derudover vil der være 
3 afdelingsledere på hver afdeling. 

Skoleleder skal i samarbejde med 
skolebestyrelsen løbende tilpasse 
ledelsesstrukturen i forhold til det konkrete 
behov. Der skal være ledelse på begge afdelinger, 
så længe der ikke er mulighed for at samle 
eleverne geografisk. 

Der skal være en permanent ledelse på begge 
skolematrikler. 
Eleverne skal ikke samles geografisk på én 
skolematrikel. 
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Personale 

Alt personale på skolerne er ansat i Viborg 
kommune midlertidigt på xx tjenestested, dvs. at 
personalet vil kunne flyttes til at andet 
tjenestested uden, at dette ændrer deres 
ansættelsesforhold. Dette kan begrundes 
pædagogisk eller strukturelt og med inddragelse 
af den konkrete medarbejder. 

På ny Bjerringbro skole vil personalet kunne 
arbejde på begge afdelinger og det vil være en 
lokal ledelsesbeslutning, med inddragelse af MED, 
at udarbejde retningslinjer for dette. 

Planen bør nøje understøtte to skolematrikler, og 
et design hvor både lærere og elever kan trives. 
 
Det må være en vigtig ledelsesmæssig opgave at 
løse denne problematik, så lærerne såvel som 
eleverne kan få hverdagen til at fungere optimalt 
og vedvarende. 
 

Yderligere bemærkninger 

 

Jeg synes for alt i verden vi skal bevare de to 
eksisterende skolematrikler i Bjerringbro. 
 
- Og allerhelst bevarelse af begge skoler som 
selvstændige distrikter. 
 
Hvis den ene skolematrikel lukkes, skal der ud 
over udgiften til udbygning af tilbageblivende 
skole, medregnes med et meget stort budget til 
anlægsarbejde i byen for blot at etablere et 
minimum af sikre skoleveje. 
 
Dertil kan der regnes på om byen fremover vil 
miste tiltrækningsevnen for nye unge familier. 
Hvis byen afvikles på indbyggertallet, mindskes 
skattegrundlaget også, og vi kan se frem til en 
endnu dårligere skole på længere sigt. 
 
- Jeg vil gerne deltage i en gåtur gennem 
byen, for at belyse de store udfordringer jeg 
mener der er i byens infrastruktur og i 
spørgsmålet om sikre skoleveje. 
 
Jeg mener at lukke den ene skolematrikel vil føre 
Bjerringbro ud i en spiral af nedgang for både 
erhvervsliv og indbyggertal. 
 

 


