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Hvem indgiver høringssvar? 

 

Nordre Skole Viborg  

Skolebestyrelse og MED-udvalg  

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. 

 

Et attraktivt skolevæsen og attraktive skoler 

kræver balance mellem naturlige fællesskaber og 

synergier på tværs af skolevæsen. De enkelte 

skoler skal kunne udfolde sig hver især, baseret 

på den lokale kultur og egne præmisser. Der er 

ikke en ”one-size-fits-all” løsning på alle 

udfordringer.  

 

Vi anbefaler et stærkt fokus på åben skole med 

stort potentiale, som kan udfoldes på forskellige 

måder alt efter de enkelte lokalmiljøer.  

 

 

Nordre Skole støtter tilførsel af ekstra ressourcer 

til udviklingsprojekter og lægger vægt på 

overgange. Vi foreslår tillige et projekt, der 

styrker vores læring af Corona samt vores evner 

til at gennemføre digital undervisning og dialog.  

 

AULA kunne til eksempel have været udrullet som 

et samlet skolevæsen og ikke som opgave for 

hver enkelt skole. 

 

2. Alle skoler/matrikler søges bevaret. Lokale Interessekonflikter forhindrer reelt saglig 

stillingtagen til dette spørgsmål for en 

skolebestyrelse. Emnet vedrører den 

grundlæggende forestilling om og plan for Viborg 
Kommunes demografiske, kulturelle og 

erhvervsmæssige udvikling i mange år frem, der 

rækker ud over skolepolitik, om end det er en 
hjørnesten i emnet. 

 

Det er dog almindeligt anerkendt, at kvaliteten af 
en undervisning udfordres alvorligt i for små eller 

for store klasser.  

 
Antallet af skoler/matrikler må afhænge af faglig 

relevans og skolernes evne til at gøre sig 

attraktive. Vi ønsker, at elever og forældre vælger 

folkeskolen til. Og at de aktivt søger derhen, hvor 
eleverne trives og udvikler sig. At anlægge en 

defensiv tilgang hertil, vil få elevgrundlaget til at 

sive. En offensiv tilgang, skaber større 
engagement på de enkelte skoler fra både elever 

og forældre. Lokale særpræg og tiltag bør 

understøttes og budgetterne følge visionerne. Man 
kan ikke spare sig til udvikling.  
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3. Alle skoledistrikter søges sammenlagt med 

minimum et eller dele af et andet skoledistrikt 

med henblik på fagligt og økonomisk bæredygtige 

enheder. 

Der findes i Danmark forskellige erfaringer med at 

etablere større skoledistrikter. I Aarhus og 

Odense var der  tilløb, men det blev vurderet, at 
det ville ødelægge velfungerende skoler, fjerne 

det frie skolevalg og skabe utryghed blandt 

kommunernes forældre, blev forslagene droppet 

igen.  
 

En KORA-rapport fra 2016 om 

skolesammenlægninger, fælles ledelse og 
etablering af større skoledistrikter viser, at »den 

økonomiske gevinst er usikker« og at den fælles 

ledelse på de nye, sammenlagte skoler er 
underlagt et voldsomt arbejdspres, mens både 

skolebestyrelser og ledelser på de små skoler 

reelt fjernes. 
 

Andre kommuner (fx Gentofte, Haderslev, 

Næstved og Frederikshavn) er til gengæld 
umiddelbart lykkedes med at etablere større 

skoledistrikter. Dette bør undersøges nærmere 

 

Sammenlægning betyder områdebestyrelser. 
Denne konstruktion forekommer mindre proaktiv, 

beslutningsdygtig og nærværende. Se bl.a. 

erfaringer på dagtilbudsområdet. Vi vil som 
bestyrelse ikke kunne udøve samme rolle og med 

samme indsigt og evne til lokal kulturel udvikling, 

såfremt flere store enheder i et større distrikt skal 
favnes. 

 

Skulle større skoledistrikter alligevel finde 
anvendelse i Viborg Kommune, må skolerne 

insistere på klare principper for fordeling af 

eleverne inden for skoledistriktet, herunder bl.a. 

nærmeste afstand mellem hjem og skolematrikel 
samt søskende på skolematriklen. Derudover bør 

det frie skolevalg i størst muligt omfang søges 

bevaret, da det sikrer motivation og engagement. 
 

 

4. Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler.      

Viborg Kommunes ledelsesmodel med central 

styring og decentral ledelse ønskes bevaret med 
maksimal beslutningskompetencen på 

matriklerne. 

 
En stærk lokal skoleledelse kræver en tydelig og 

nærværende leder, der har mandatet og tiden til 

at udfylde denne rolle. En skoleleder kan ikke 
udøve samme synlige ledelse og skabe et godt 

arbejdsmiljø med tilfredse medarbejdere og høj 

kvalitet på flere store enheder på forskellige 
matrikler og med forskellige kulturer. Det er 

velkendt fra det såvel det offentlige som det 

private erhvervsliv.  

 
Det er vigtigt at bevare og udvikle folkeskolens 

gode arbejdsmiljø med tæt kontakt til øverste 

leder. Det er vanskeligt at se de store enheder 
med mange elever og dermed mange ansatte kan 

drives optimalt med en afdelingsleder, der ofte 

har mange kasketter. En stærk lokal skoleledelse 
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 kræver en tydelig og nærværende leder, der har 

mandatet og tiden til at udfylde denne rolle.  

 
Nordre Skole har tilfredsstillende erfaring med 

ledelse af flere skoler/matrikler, men det betinger 

én hovedinstitution. Ellers risikerer man at sætte 

mange mellem to stole. 
 

     

5. Den fremtidige tildelingsmodel tager 

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

elevtildeling. 

 

 

Tildelingskriterier er vanskeligt og kilde til store 
uenigheder blandt politikere og borgere. Vi 

anbefaler, at der inddrages nationale økonomiske 

eksperter med viden og kompetencer på 

skoleområdet og med indsigt i mange kommuners 
erfaringer, der kan hjælpe med at udarbejde en 

sammenhængende og langsigtet bæredygtig 

tildelingsmodel. Det kunne f.eks. være fra KL eller 
universiteterne.  

 

Læs ovenfor i forhold til antallet af skoledistrikter. 

Generelt   

Nordre Skole ønsker ikke øget centralisering som 

vejen frem for den fremtidige folkeskole i Viborg 

Kommune. ”One-size-fit-all” er ikke et fornuftigt 

princip for et skolevæsen. Vi er i stedet optaget 

af, at flest muligt vælger folkeskolen til – ikke 

mindst i lyset af, at der p.t. er næsten 20% af alle 

skolebørn her i kommunen, der går på privat- og 

friskoler. 

 

Derfor bør Viborg Kommune flytte fokus fra 

besparelser over på udvikling, langsigtede 

investeringer og kvalitet, så folkeskolen gøres 

attraktiv og bliver det naturlige førstevalg for 

endnu flere. Det vil tillige have betydning som 

tiltrækningsparameter for virksomheder, der skal 

rekruttere arbejdskraft (og skatteydere) fra resten 

af landet eller udlandet.    

 

I den forbindelse, bør kommunen sikre en god og 

stabil tilslutning og overgang til vores folkeskoler. 

Vi anbefaler, at kommunen overvejer 

mulighederne for en rullende skolestart, og at der 

sikres mulighed for, at alle de børn der ønsker at 

gå i børnehave i Nordre skoles umiddelbare 

nærhed, får mulighed for det.   

 
 


