
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? 

 

Houlkærskolens bestyrelse 

Principper Høringssvar 

Generelt Viborg kommunes folkeskoler står samlet set over 
for en problemstilling som følge af de kommende 
års demografiske træk, hvor der forudses et 
markant dyk i antallet af elever, som det blev 
præsenteret af Per Møller Jensen på 
informationsmødet ”Fremtidens skole” den 10. 

september. 
Houlkærskolens bestyrelse anerkender præmissen 
og dermed udfordringen, men også at dette er en 
strukturel problemstilling, og svaret på ”den gode 
løsning” findes næppe hos de enkelte 
skolebestyrelser, som jo hver især er sat i verden 
for at pleje netop deres skoles interesser. Af 

samme grund ser vi en risiko for, at 

processen/debatten hurtigt kan blive en 
diskussion mellem ”land og by”, da de strukturelle 
udfordringer næppe bliver generelle, men må 
formodes at blive langt mere aktuelle i nogle 
skoledistrikter, hvor andre distrikter næppe 
kommer til at mærke væsentlig elevtilbagegang - 

eller måske ligefrem elevfremgang de kommende 
år. 
Vi bidrager gerne med kommentarer til 
nedenstående principper, men grundlæggende er 
bestyrelsen af den overbevisning, at de 
strukturelle udfordringer, som Viborgs skolevæsen 

står overfor, skal adresseres og løses politisk, 
også selvom det er både svære og lokalt 
upopulære beslutninger, der kaldes på, når vi 
samlet set i fremtiden skal drive god skole for 
færre elever og færre penge. 

 
Vi kommenterer direkte på principper med svar, 

men supplerer også svarene med refleksive 
spørgsmål, som vi finder relevante i arbejdet med 
at gøre principperne forståelige og operationelle. 
 

1. Der afsættes ekstra ressourcer til fælles 
udviklingsprojekter på skoleområdet i forhold til at 

Hvis vi på den ene side står over for en fremtid 
med ca. 750 færre elever og derved ca. 50 

millioner færre kroner at drive skole for samlet set 
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styrke, inkluderende praksis, overgange, åben 
skole, videreudvikling af teamsamarbejde, osv. 

i kommunen, så klinger ”ekstra ressourcer” lidt 
hult. 
Skal der afskediges yderligere lærere og 
pædagoger, så der kan akkumuleres skolepenge 

til centralt initierede skoleprojekter, kunne vi 
polemisk spørge? 
Skoleudvikling – ja tak, men lad ressourcerne 
komme ud på skolerne, og lad skolerne tage 
ansvar lokalt for skoleudviklingen. 
 

2. Alle skoler/matrikler søges bevaret. Det kan opfattes kontraproduktivt, når man med 
det ene princip søger alle matrikler bevaret, mens 
man i det næste ønsker skoledistrikter lagt 
sammen, så de bliver økonomisk og fagligt 
bæredygtige. 
Hvis det første er en målsætning, så koster det 
naturligvis, hvis allerede små skoler bliver mindre, 

mens de forsat skal være økonomisk 

bæredygtige. Lige nu er det grundtildelingen, som 
holder hånden under driften i de små skoler, og 
den vil kun procentuelt komme til at udgøre en 
større del af det økonomiske grundlag i takt med, 
at elevtallet falder. 

Hvis det er det andet, sammenlægning af 
distrikter, som er målsætningen, så er det svært 
for os at finde et økonomisk rationale i en 
skoledistriktssammenlægning, hvis ikke det 
medfører helt eller delvis nedlukning af matrikler. 
Hvis formålet med princippet er, at man ønsker de 
lokale bestyrelser og ledelser skal tage ”de svære 

beslutninger”, hvor man samler hele årgange eller 
afdelinger på færre matrikler, så mener vi, som vi 
allerede har påpeget, at de folkevalgte ikke er 
deres politiske ansvar bevidst. 
 

3. skoledistrikter søges sammenlagt med 

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

Generelt er vi meget enige i, at et ønskværdigt 

udgangspunkt for alle skoler i kommunen må 
være, at man har et både fagligt og økonomisk 
bæredygtigt fundament. Princippet kalder dog på 
en konkretisering af, hvordan man anser en skole 
for at være ”bæredygtig” - fagligt og økonomisk. 
Forestiller man sig, at der opstilles en række 

indikatorer for, hvornår en skole betragtes som 
bæredygtig, og vil disse faktorer afspejles i 
tildelingsmodellen? 
F.eks. kunne man arbejde med princip for 
klassestørrelser; en klasse skal dannes med 
minimum 18 elever og maksimum 28 elever. 
Eller afdelinger; en udskoling skal minimum være 

tosporet i klasserne 7-9. 
I et Houlkær-perspektiv betragtes skolen allerede 
som ”bæredygtig”, og gevinsten ved at lægge 

vores skoledistrikt sammen med et eller flere 
andre, synes svær at få øje på, men vi har dog 
forsøgt, at finde konstruktive vinkler på 
formuleringen om ”delvis” sammenlægning. 

F.eks. kunne den kommende bydel Taphede være 
et fælles distrikt for Houlkærskolen og Overlund 
Skole. 
Vi tolker formuleringen ”søges sammenlagt” 
således, at det kun forestilles bragt i spil i forhold 



Der kan afgives kommentarer til alle principper. 

til de skoler og distrikter, som alene ikke er fagligt 
eller økonomisk bæredygtige enheder vurderet ud 
fra en række normative kriterier. 
 

4. Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler. Jf. Folkeskolelovens § 45; ”Ved hver skole 
ansættes en leder…”, så virker princippet 
overflødigt, da det netop er sikret i lovteksten, 
som jo også giver mulighed for, at man på mindre 
skoler eller dagtilbud + skole, kan have en fælles 
leder. Det giver derfor årsag til spekulationer om, 

hvad og hvorfor princippet er blevet præsenteret. 
Er det med ønsket om, at man forestiller sig en 
fremtidig skolestruktur, hvor der ikke er lokale 
skoleledere, men ”områdeledere” for flere skoler 
med underordnede afdelingsledere uden reelle 
beslutningskompetencer? Hvis det er den ”ledelse 
på alle skoler”, som princippet lægger op til, så er 

Houlkærskolens bestyrelse direkte imod. Vi 

ønsker, at vores lokale folkeskole forsat har sin 
egen lokale skoleleder med ansvar og 
beslutningskompetence, samt en forsat lokal 
skolebestyrelse med forældrerepræsentanter fra 
skolen, som har fokus på skolens og områdets 

positive udvikling. 
 

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

 

Det er klart, at en ny skolestruktur kræver en 
revidering af den nuværende tildelingsmodel. 
Føromtalte bæredygtighedsprincip bør præciseres 
og afspejles i tildelingsmodellen, så den netop 

understøtter den ønskede udvikling af vores 
skoler, og den må derfor nødvendigvis være mere 
orienteret mod elevtildelingen, hvis målsætningen 
er økonomisk bæredygtighed gennem ”sunde” 
klassekvotienter frem for grundtildeling. 
 


