
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? 

 

Bestyrelsen og MED-udvalget ved Karup 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. 

Bestyrelsen og MED-udvalget synes, at der er 
problematisk at Børne- og Ungeudvalget ønsker at 
prioritere ekstra ressourcer til udviklingsprojekter 
mv. på skoleområdet og samtidig ønsker at 
prioritere alle matrikler. Bestyrelsen og MED-
udvalget kan være bekymrede for om der er midler 
til at løfte begge områder, hvis der ønskes en 
tilstrækkelig kvalitet i folkeskolen. Derfor ønskes 
en prioritering af midler til almenområdet. 
 
Der er en bekymring om, at hvis begge områder 
prioriteres vil det medføre at de enkelte skoler 
tildeles for få ressourcer til at den enkelte skole 
kan løfte opgaven, som er beskrevet i 
folkeskoleloven, hvori der er et ambitionsniveau 
der sikrer, at alle børn i praksis bliver så dygtige 
som muligt.  
Vi har en særlig bekymring for midlerne til 
almenområdet. Da tildelingsmodellen med rette 
sikre, at der er de nødvendige midler til 
specialeskoletilbud, så er der kun almenområdet 
tilbage til at betale omkostningerne. Udgiften til 
specialtilbud kan grundet tildelingens modellen 
varierer meget inden for relativ kort tid, dermed 
kan de midler, der er til rådighed på den enkelte 
skole ændres over meget kort tid, da et barn i 
specialtilbud eller støtte i almen medfører en 
indsats med kort varsel – og dermed ændring 
økonomien, men tildelingen sker ud fra elevtal pr. 
primo november. 
Bestyrelsen og MED er bekymrede for, at der bliver 
flere udviklingsprojekter og dermed midler der er 
øremærkede i almenområdet. Der ønskes rettet en 
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opmærksomhed på at der allerede er projektet 
som ”uddannelse for alle” og ordblindeindsatsen – 
dette påvirker den enkelte skoleledelsens 
mulighed for at sikre den bedste drift på skolen.   
 

2. Alle skoler/matrikler søges bevaret. Der ønskes en opmærksomhed på at skoleområdet 
aldrig har haft færre ressourcer end nu. Vi er 
opmærksom på at der er en forsat faldende elevtal 
over en årrække. Der tænkes at det er vigtigt at der 
indtænkes skolens rolle i nærområdet – og dermed 
betydning for Viborg kommune som helhed.  
 

3. skoledistrikter søges sammenlagt med  

minimum et eller dele af et andet skoledistrikt 

med henblik på fagligt og økonomisk bæredygtige 
enheder. 

 

 
 

Skolebestyrelsen og MED er at den overbevisning 
at der ikke nødvendigvis kan findes de nødvendige 
ressourcer ved at sammenlægge eller nedlægge et 
eller flere matrikler. Bestyrelsen kunne godt ønskes 
sig at se nogle beregninger ift. udgifter, som kunne 
være forbundet med dette. Ligeledes ønskes der 
evidens for at større distrikter er økonomiske 
bæredygtige. 
 
Der er en bekymring for om en sammenlægning af 
skoler vil medføre at forældre oplever/får mindre 
indflydelse via skolebestyrelsen, hvis der er flere 
enheder, der skal samarbejde. Ligeledes ønskes et 
fokus på, hvilken betydning en sammenlægning 
kan have for den enkelte familie i et distrikt. 
Bestyrelsen er bekymret for at det kan føre til at en 
families børn bliver fordelt på flere forskellige 
skoler – og om forældrene har indflydelse på dette 
eller det ud fra et økonomisk perspektiv. 
 
En sammenlægning af skoledistrikter kan have stor 
betydning for medarbejdernes trivsel. Der tænkes 
at det er vigtigt, at man prioriterer, at der er en TR 
og AMR på den enkelte matrikel for f.eks. at sikre 
at der arbejdes med den nye arbejdsaftale, hvor 
der beskrives at TR og ledelsen i samarbejde skal 
samarbejde om prioriteringen på den enkelte 
skole. 
 
 
 

4. Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler. Skolebestyrelsen og MED mener at det er vigtigt 
med en leder tæt på. En leder der har kendskab til 
området og dens udfordringer. Ligeledes er det 
vigtigt at lederen via ledelse tæt på kan 
understøtte det daglige pædagogiske arbejde.  



Der kan afgives kommentarer til alle principper. 

 

 

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

 

En bekymring ved større skoledistrikter kan være 
at eleverne skal transporteres andre steder hen – 
vælger forældrene i områderne uden skole så et 
andet tilbud fx friskole og efterskole eller en skolen 
på den anden side af kommunegrænsen, da den 
offentlige transport hertil er god. 
 
På Karup skole mener både bestyrelsen og MED at 
der er udvist rettidig omhu, da vi stod med små 
klassekvotienter få år tilbage og derfor søgte om at 
få lov til at køre en aldersintegreret skole, så vi har 
kunne få en rentable klassestørrelse. 

Generelt Det er positivt, at der sker forbedringer/anlæg på 
skolerne.  


