
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? 

 

Frederiks Skole 

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. 

Ekstra ressourcer er velkomne og vil givet kunne 
kaste mere kvalitet af sig. Bestyrelsen på 
Frederiks Skole mener ikke, at alle pengene skal 
bindes op på fælles udviklingsprojekter. 
 
 

2. Alle skoler/matrikler søges bevaret. Der er meget forskel på at være en afdeling af en 
større skole, eller om man er en selvstændig 
skole.  
En selvstændig skole med overbygning er 
essentiel for en by som Frederiks. 
 

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

med henblik på fagligt og økonomisk bæredygtige 
enheder. 

Skoledistrikter er ikke naturgivne, og de kan 
selvfølgelig ændres. Vi indstiller dog til, at der i 

stor udstrækning skeles til lokale forhold, så vi 
undgår at lave bureaukratiske beslutninger, der 
ikke hænger sammen med borgernes 
tilhørsforhold.  

4. Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler. En selvstændig skole kræver en skoleleder. Vi 
ønsker en skoleleder på Frederiks Skole, så vi har 
den nødvendige beslutningskompetence lokalt 
forankret.  
 

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

 

En fremtidig tildelingsmodel bør tage 
udgangspunkt i, at alle elever i Viborg Kommune 
får et godt skoletilbud, og at servicerammen er 
nogenlunde ens på alle skoler uanset skolens 
størrelse. 

Generelt I samme proces ville der kunne spares endnu 

mere, hvis man tog et opgør med en del af det 

bureaukrati, som der pt. bruges mange ressourcer 

på og som i det daglige tager en voksende del af 

lærernes tid.  

Der er ved flere møder blevet opfordret til, at 

vores folkeskoler skulle kigge til efterskoler og 
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Der kan afgives kommentarer til alle principper. 

friskoler, da disse har bragende succes. Dette kan 

være en vigtig pointe, men lige så vigtigt er det at 

se på, hvorfor de har succes. Er det lærerne, som 

har gået på det samme seminarium, som dem i 

folkeskolen og lederne som ofte tidligere har været 

ledere i folkeskoler inden de kom til friskolen? Eller 

kunne det være det bureaukratiske frirum, som en 

fri-og efterskole har mulighed for at være, da de 

netop IKKE bliver styret centralt, men helt lokalt?  

Vi efterspørger derfor et princip som analogt til 

”Fremtidens skole” indskrænker bureaukratiet 

mellem den enkelte skole og forvaltningen.  

 

 


