
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? 
 

 

Hald Ege Skole - MED-udvalg og 
skolebestyrelse 
 

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 kan kun bakke op om, at der afsættes ekstra 
ressourcer til udviklingsprojekter på 
skoleområdet.  
 

De afsatte ressourcer vil efter vores bedste 
overbevisning give det bedste output for børnenes 
læring og trivsel, hvis det er en vekselvirkning 
mellem centrale og lokale tiltag.   
 

2. Alle skoler/matrikler søges bevaret. Når vi som forældre i Hald Ege Skoles distrikt, 

vælger folkeskolen til, forholder vi os til hele 
skolen og ikke kun dele af skolen.  

Vi forholder os til, om det er en folkeskole af høj 
kvalitet og en folkeskole, hvor vores børn kan 
vokse sig personligt og fagligt stærke i et trygt, 
stabilt og genkendeligt miljø i et helt skoleforløb.   
 

For de enkelte lokalsamfund udenfor Viborg By 
har det stor betydning, at der er en velfungerende 
folkeskole.  
Med en velfungerende folkeskole er der basis for 
et velfungerende foreningsliv.  
På Hald Ege Skole er vi stolte over vores tætte 

samarbejde med det lokale idrætscenter og andre 
interessenter i lokalområdet. Her kan børnene gå 
direkte fra skole og SFO til fritidsaktiviteter i 
hallen. Der er tale om trygge rammer og et 
afgørende nærhedsprincip, der er med til at 
endnu flere børn har et aktivt fritidsliv.   

 

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

Hald Ege Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse 
ønsker ikke sammenlægning med et eller dele af 
et andet skoledistrikt. Vi kan derfor ikke bakke op 
om et princip, som peger frem mod dette. 
 

- Vi ønsker at fastholde vores stærke lokale 

forældrenetværk, hvor der bl.a. er fokus 
på de lokale særpræg og samlingssteder.  

mailto:lbp@viborg.dk


Der kan afgives kommentarer til alle principper. 

- Vi ønsker at fastholde, at vores lokale 
folkeskole forbliver forældrenes 1. 
prioritet.  

- Vi ønsker at fastholde en skole, hvor alle 

aldersgrupper er repræsenteret. 
- Vi ønsker at fastholde, at den lokale 

skolebestyrelse er forankret i 
lokalområdet. 

- Vi ønsker at fastholde en skole, hvor 
elever, forældre og personale føler 
nærhed, tryghed og ejerskab. 

- Vi ønsker at fastholde en lokal folkeskole, 
hvor man både som elever og forældre 
ved, at man hører til, men også har ret til 
at høre til.   

 

4. Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler. Nærhed, tryghed og ejerskab spiller en rolle for 

både elever, forældre og personale. Disse faktorer 

er en dygtig og nærværende ledelse med til 
skabe.  
 
Det er derfor væsentligt for os, at der er (nok) 
ledelse på skolen/matriklen.  

 

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

 

Som ansvarlig MED-udvalg og skolebestyrelse har 
vi en klar forventning om, at tildelingsmodellen 
gør det muligt, at vi kan drive en folkeskole, som 
er eller bliver forældrenes førstevalg. 
 

Da vi ikke kan bakke op om en ny skolestruktur, 
så skal den fremtidige tildelingsmodel selvfølgelig 
ikke tage udgangspunkt i dette. 
 

Generelt Hvis Viborg ønsker en stærk folkeskole, så skal 

der i vores optik investeres i de lokale folkeskoler 

og ikke optimeres ved en tvungen 
sammenlægning af alle skoler.   
 
En af sammenhængsmodellens kernepunkter er et 
fokus på ”best practice”. Vi ved, at der er mange 
eksempler på, at ”best practice” ikke er større 

skoledistrikter og sammenlægning af skoler.  
Lad os nu bruge den erfaring fra andre kommuner 
og ikke begå samme fejl. Flere af de kommuner 
som har sammenlagt skoledistrikter, har ændret 
det igen, fordi det ikke understøttede elevernes 
trivsel og læring.  
 

Vi har været inviteret til to dialogmøder. Vi undrer 
os over den karakter, dialogmøderne har haft. 
Grundlæggende så har de været præget af meget 
envejskommunikation og lidt dialog. Det seneste 

møde var i særdeleshed med meget lidt dialog, og 
en fornemmelse af at blive talt ned til.       

  


