
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? 

 

Fællesbestyrelsen Brattingsborgskolen SDI 

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. 

Bestyrelsen ønsker, at pengene i stedet placeres 
decentralt på de eksisterende skoler. 
 

2. Alle skoler/matrikler søges bevaret. Bestyrelsen bemærker, at kommunen i forvejen 

ligger lavt i forhold til den økonomiske ramme på 
skoleområdet, i forhold til de øvrige kommuner i 
landet. Derfor mener bestyrelsen, at alle skoler 
skal bevares og at man fra politisk side bør 
opprioritere den økonomiske ramme på 
skoleområdet. 
Skolelukninger gør ikke noget positivt i forhold til, 

at få tilflyttere til Viborg kommune og derfor bør 

man også se på vækstmulighederne ved at 
fastholde gode skoletilbud i hele kommunen. 
 

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

med henblik på fagligt og økonomisk bæredygtige 
enheder. 

Bestyrelsen bakker ikke op omkring 
sammenlægning af skoledistrikter. 

 

4. Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler. Bestyrelsen peger på, at kvalitet i folkeskolen er, 
at der er en nærværende skoleleder som har 
beslutningskompetence. 

Bestyrelsen har gode erfaringer med ledelse tæt 
på, gennem sdi-formatet, som giver kvalitet til 
børnenes læring og trivsel, gennem skole og 
dagtilbud. 
 

5. Den fremtidige tildelingsmodel tager 

udgangspunkt i den nye skolestruktur med færre 
skoledistrikter – og baserer sig i højere grad på 
elevtildeling. 

 

Bestyrelsen bakker ikke op omkring den 

fremtidige tildelingsmodel. Bestyrelsen vil gøre 
det politiske niveau opmærksom på at den 
geografiske ramme også må tilgodese børn som 
er en del af oplandet. 

 
 

Generelt Bestyrelsen vil samtidig benytte dette høringssvar 
til at påpege, at den gerne vil indgå i samarbejdet 
omkring fremtiden folkeskole, men at de møder 
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Der kan afgives kommentarer til alle principper. 

der indtil nu har været, ikke har givet bestyrelsen 
et indtryk af at man har en dialog. Bestyrelsen 
savner et reelt og konkret indhold fra politisk side, 
som bestyrelsen kan forholde sig til. 


