
Opsamling på dialogmøder om skole- og dagtilbudsstruktur marts 2022 
 

Møde 1: Bjerringbro den 3. marts 2022 

SKOLE 

Hvilke muligheder ser I i det fremlagte forslag? 

• Økonomi 

• Større enheder 

• Erfaringer fra dagtilbudsområdet er, at beslutningsprocessen bliver hurtigere og mere effektiv. 
Det samme kan blive muligt i de større skoledistrikter 

• Større enheder har potentiale for større økonomisk bæredygtighed, faglig udvikling og sparring 

• 2-lærermuligheder 

• Flere penge til skolerne 

• Bedre tiltag for børnene 

• Bedre valgfag 

• Ny skole i Bjerringbro kan samle byen 

• Sparring og dialog på tværs 

• Mulighed for at samle børn til valgfag eller faglærer 

• Kig til Bjerregrav (Aldersintegreret opdeling/tværtankegang) 

• Klasseoptimering 

• Bjerringbro skoler, Det er muligt at undervise 2 steder. Der skal dog være fokus på elevernes 
trivsel og tryghed i at deres lærere er tilgængelige 

• Fokus på nærhed på dagtilbud – og skoleområdet er godt 

• En mulighed for at få lavet en endnu større og stærkere hovedby i kommunen 

• Frigive ressourcer til bedre indhold 

• Ved at samle på større enheder sikrer man faglig sparring og større muligheder for fællesskab for 
eleverne 

• Positivt at samle udskolingseleverne på en matrikel og gerne nær gymnasium/natur, 
videnskabernes hus eller af hensyn til elever fra Rødkærsbro på Vestre Ringvej 

• Ingen mulighed for at placere indskoling og mellemtrin i udkanten af byen på enten den ene eller 
den anden matrikel. Det bliver for sårbart og der skal i stedet huses 0-6 klassetrin på begge 
matrikler.  

•  

Hvilke udfordringer ser I i det fremlagte forslag? 

• Afkobling af landdistrikterne 

• Dårligere trivsel (Transporttid, manglende motion og lokal tilknytning) 

• Foreningslivet 

• Enheder m. 0.-3. årgang – vanskeligt at opretholde fagligt miljø 

• Vanskeligt at etablere godt børnemiljø, hvis der kun er få børn 

• Større afstande gør det vanskeligt at ”flytte” børn. Transporttiden kan blive lang/flytning af 
elever koster 

• Små enheder er sårbare 

• Hvis enhederne bliver for små, er det mere hensigtsmæssigt at lukke disse, da det ikke er muligt 
at etablere et godt børnemiljø, sikre et fagligt miljø og økonomisk bæredygtighed 

• For meget transporttid for eleverne 

• Vi risikerer, at der oprettes flere fri- og privatskoler 



• Lange transporttider, ønske om max 30 minutter 

• Nærhedsprincippet forsvinder 

• Skoleønsker opfyldes ikke 

• Store klasser er især et problem i indskolingen 

• Der mangler cykelstier 

• Lang kørsel/flytning af elever koster 

• Længere kørsel giver færre muligheder for fritidsaktiviteter  

• Trivsel = læring. Børn, der er usikre på kommende skole, giver IKKE trivsel! 

• Små er ikke nødvendigvis lig med trivsel jf. kvalitetsrapport – og det koster 

• Usikkerheden omkring skolestruktur giver stor vækst i fri- og privatskoler 
o Fri- og privatskoler har lov til at sige NEJ tak til udfordrede elever. Det betyder, at 

ressourcestærke elever/familier flytter, og der bliver et a- og et b-hold. Integration, 
rummelighed bliver ikke en del af privatskolernes DNA, men overlades til folkeskolen 

• Helhedstænkning – søjletænkning, pas på at PPR-udgifter vokser 

• Færre tilflyttere – de flytter til Silkeborg  

• Inklusion er svært i store klasser 

• Udgifter til transport 

• Udgift til ledere på kontrakt, der skal afskediges 

• Mindre nærhed i forhold til ledelsen 

• Udgifter til flytning af elever, fx ved udskolinger der flytter til andre skoler 

• Tager ikke højde for landdistrikts politik  

• Tilknytningen til foreningslivet forringes 

• Forældresamarbejde, især i forhold til udsatte børn 
o Nærhed, trivsel og tryghed skaber læring 
o Skolevægring besværliggøres hvis der er langt til skole 

• Tildelingen pr. elev i Viborg Kommune er meget lavere end landsgennemsnittet = skoler er ikke 
prioriteret 

• Stor transporttid 

• Svært at lave forældrenetværk på tværs af store distrikter 

• Rødkærsbro bliver uattraktiv 

• Efter skoleliv- fritidsliv bliver ikkeeksisterende  

• Tildelingsmodellen, stor prisforskel på elever 

• Tildeling af specialbørn. Udgift for skoledistriktet på trods af eleven flytter 

• Affolkning af lokalområdet, en hel skole tiltrækker -> grundsalg, tilflytning, idrætsforening og 
socialt lokalt fællesskab falder (Mange kender hinanden gennem skolen)  

• Forældresamarbejde besværliggøres 

• Hallen og idrætsforeningen udfordres. Byrådets målsætning om 90% børn i idrætstilbud bliver 
svært 

• Børn med endnu længere arbejdsdag pga. transporttid. Skaber et øget pres på i forvejen 
udfordret ungdom 

• Dagligvarebutik udfordres. Skal vi køre efter børn handler vi ude af byen 

• Bæredygtighed, er øget transport og øget byggeri andre steder smart? 

• Som lille lokalsamfund får det voldsomt meget større afledte konsekvenser end i de større byer 

• Vi skal kunne tiltrække arbejdskraft til erhvervslivet. Rødkærsbro har mange SMV’er 

• Rødkærsbro har bevist at vi har løftet en stor integrationsopgave. Vil den kunne løses i de større 
byer eller skabes der ghettoer 

• Mulighed for lang skolevej nogle steder i kommunen 

• Affolkning af lokalområder/foreninger 



• Store udgifter til transport – Klima 

• Lokalsamfundet kan blive udtømt 

• Baseret på alt for store klassekvotienter 

• Det ødelægger lokalsamfundet 

• Idrætsforeningen kommer til at miste medlemmer 

• Det sociale liv bliver ødelagt 

• Buskørsel betyder at færre cykler (70% på mellemtrin og udskoling cykler nu) 

• Skolevej er et væsentligt opmærksomhedspunkt. Vejene gennem byen er ikke trafiksikre for små 
cykellister. Der mangler cykelsti 

• Forslaget vil sikre en forsat vækst i de store byer og udhule de små samfund. De afledte effekter 
er ikke uvæsentlige 

• Hvis indskolingen og mellemtrinet fjernes fra Vestre Ringvej vil det have meget stor betydning 
for den nordlig/vestlige del af byen. 

• Mellemtrinet er en udfordring idet børnene fragter sig på cykel. 

• Det vil blive vanskeligt at sælge sit hus omkring Vestre Ringvej, og trafikken gennem byen ville 
blive massiv 

• Vi forudser stor søgning væk fra Bjerringbro og mod privatskole i Viborg og friskoler i området 

• Elever fra Rødkærsbro kan lige så godt søge ind mod Viborg som mod Bjerringbro, og vil 
formentlig gøre det 

• Børn bliver flyttet til skoler i andre kommuner eller private institutioner 

• Det økonomiske aspekt -> der spares på klasser ->det koster på anlæg af klasser/skoler og 
anlægning af cykelstier og bustransport 

• Sundhedsproblemer, børnene kan ikke gå/cykle i skole 

• Fritidsaktiviteterne dør, da der ikke er tid og overskud til det 

• Sociale problemer, der mangler venner i nærmiljøet. Forældre mister føling med hvad børnene 
laver og kendskab imellem 

• Hallen bliver brugt mindre -> den bliver lukket 

• Færre borgere -> brugsen lukker -> byen dør 

• Det bliver svært at rumme de sårbare børn i de store skoler 

• Vi mister børn med lys i øjnene 

• Børnene bliver allerede flyttet nu for at sikre den gode skoletid fremadrettet -> Mindre penge til 
kommunale skole 

• Udviklingen i vores lokalområde 

• Afvikling af vores idrætsforening 

• Afvikling af vores hal, der står til udvidelse i 2023 

• Afvikling af vores unikke samarbejde på tværs af klasserne – de store er rollemodeller for de små 

• Vi er bange for afviklingen af vores lokalsamfund 

Hvilke forslag til justeringer vil I pege på? 

• Vigtigt med enheder hvor vi kan skabe et godt børnemiljø og har en faglig og økonomisk 
bæredygtig størrelse 

• Have mod til at lukke enheder, der er for små til at sikre gode børnemiljøer, faglighed og 
økonomisk bæredygtighed. 

• Skal det ske er det nu 

• Lukke Vestre Skole og fordel børnene på de andre byskoler – når/hvis børnetallet stiger, kan 
skolen overvejes at åbne igen 

• Overvej om der skal lukkes én eller flere af de små skoler, så tiltagene bliver mindre på de øvrige 
skoler 

• Overskrid serviceloftet 



• Skoler i Viborg by – evt. udskolingsskole 

• Kan man optimere ved at lægge et par byskoler sammen? 

• Fokus på kernevelfærd frem for prestigebyggerier 

• Øget erhvervsvenlighed – flere borgere og skatteindtægter 

• Flydende empirisk model ift. Tildelingsmodel 

• International line, fx i Bjerringbro skole, fremfor privatskolen, der koster meget for kommunen 

• Aldersintegreret undervisning med henblik på klassekvotienter 

• Drift, forhøje kvaliteten i undervisningen, faglig kvalitet, homogene grupper 

• Lave ny tildelingsmodel, fx tage inspiration fra Silkeborg Kommune 

• Kan der være opgaver, der kan løses på rådhuset?  

• Ryk dele af Hald Ege og Møllehøjs skoledistrikt til Rødkærsbro 

• Flyt viborgbørn til distrikter ude på landet. Det er kortere og giver mindre transporttid for det 
enkelte barn. 

• Tildelingsmodellen skal ændres. Fødeskolen skal ikke betale for specialtilbud 

• Tildelingsmodellen, lighed.  

• Er de nye skoledistrikter de rette. Kunne Møllehøj og Rødkærsbro være en mulighed. Det er 2 
men har ens lokalsamfund 

• Øgede skatter 

• Investering i stedet for besparelser 

• Er der større tendens til frafald fra folkeskolen i områder uden overbygning 

• Et mere agilt skolemiljø, den nye skolestruktur skal gerne kunne justere efter ændrede 
demografi 

• Har i spurgt de allervigtigste – vores børn 

• En ny skole i Bjerringbro, grundlag for bæredygtighed både fagligt og økonomisk 

• Man skal indse at folkeskolen koster penge 

• Lav Bjerringbro skole til 1 matrikel 

• Se på skoledistrikterne 

• Brug flere penge på folkeskolen og gør det attraktivt 

• Besparelse af to matrikler i Bjerringbro på indskoling og mellemtrin. Vigtigt forsat at være 
attraktiv for tilflyttere.  

• Vigtigt at mellemtrinet også er med på begge matrikler, idet eleverne er selvtransporterende i 
højere grad end indskolingseleverne 

• Man kunne med fordel kigge på antal ledere på den samlede Bjerringbro skole. Er en 
viceskoleleder nødvendig for at få en fælles skole på to matrikler til at være 

• Behold Rødkærsbro skoles overbygning 

• Børn fra Sdr. Rind bliver flyttet til Rødkærsbro skole 

• Flyt børn fra Bjerringbro til Rødkærsbro skole. Hvorfor skal alt foregå i de store byer. Skolen er 
klar til. 

• Slå klassetrin sammen så vi kan spare klasser i de eksisterende klasser og skoler 

• Normeringen/tildelingsmodellen 

• Ændring af undervisningen/klasseopdelingen 

• Hvor mange skal der være i en klasse 

•    

Øvrige vigtige pointer og temaer: 

• Øget klasseoptimering driver elever i friskole 

• Giver det mening at bevare alle skole/matrikler 

• Udstyk byggegrunde i landsbyerne -> flere børn og unge, medlemmer i idrætsklub-> mere liv i 
landsbyerne 



• Øget Erhvervsvenlighed -> flere borgere og skatteindtægter  

• Kræver en fleksibel tildelingsmodel, så det inde for de større distrikter er muligt at fordele 
ressourcerne derhen, hvor der er behov 

• VIGTIGT med ledelse tæt på, lederne på de enkelte enheder skal have beslutningskompetence 
for stedet 

• VIGTIGT at finde ud af, hvor stor en skole skal være for at være fagligt bæredygtig og det anvise, 
hvilke enheder der skal lukke 

• VIGTIGT med en skolestruktur, der er langtidsholdbar 

• Pas på med at lukke overbygningen på landsbyskolerne 

• Flere billige byggegrunde i Bjerringbro og Rødkærsbro og omegn (ikke kun i Viborg) 

• Ens tilbud til fx alle 8. årgange mht. lejrtur (kommunalt bestemt) øremærket!! 

• Vi ønsker det bedste tilbud/de bedste forhold til vores børn 

• Mulighed for at få ét stort skoledistrikt i Viborg by 

• Ophæve reglerne for det frie skolevalg – til at det bliver et reelt valg. Det betyder at folkeskolen 
skal gøre sig selv attraktiv 

• Hvis dagtilbuds- og skolestrukturen gøres attraktiv for tilflyttere, sikrer man de familier, der 
bidrager til skatten. Det kræver en opprioritering på skoleområdet 

• Det er vigtigt, at skolen er et fællesskab med alle aldersgrupper – alle skal udvikle sig og i en 
skole, hvor man kan spejle sig i andre aldersgrupper 

• Det er vigtigt for elevernes udvikling og trivsel, at man kender lærerne, har en sikker relation til 
dem. Det betyder, at lærere og ledelse kun skal have ét arbejdssted 

• Tag højde for sammenhængsmodellen 

• Man kan ikke dele skole politik og landdistriktspolitik 

• Helhedsskole (0-9 klasse.) er vigtig, som giver rollemodeller og et gensidigt læringsudbytte 

• Lav indsats for at få børnene tilbage til folkeskolen fra fri og privatskolen. Det kræver kvalitet i 
folkeskolen 

• Børnene skal udredes, der skal ikke spekuleres. Børn fanges i dårlig trivsel på grund af dårlig 
udredning 

• Rødkærsbro er en spillet by i forvejen. Pas på ikke at splitte den yderligere 

• Viborg by er altid hovedstad i Viborg Kommune. 

• Børn skal kende lærere og omvendt 

• Sammenlægning giver ikke kvalitet, og slet ikke hvis lærerne ikke har tid fordi der er 28 i hver 
klasse 

• Inklusion, flygtninge pres er højt o Rødkærsbro, men pengene følger ikke med 

• Socioøkonomiske kriterier 

• Kortere skoledage-> tid til det sociale og foreningslivet 
o Mindre udfordring i forhold til transporttid imellem skolerne 

• 2 lærere ordning i indskolingen 

• Bjerringbro Skole skal bevares på 2 matrikler, Egeskov skal bevares 

• Det skal prioriteres højt at eleverne starter og slutter på samme matrikel 

• Et kig på tildelingsmodellen, samt lønningsmodel for ledelseslag, Hvis afd. Leder sidder på de 
små skoler ligger lønudgiften her 

• Kan der arbejdes kreativt med andre undervisningsformer lokalt, eksempelvis aldersintegreret 
undervisning og lign. Det vil give mere dynamiske folkeskoler 

• Kan vi evt. lægge besparelsen ud pr. skole eller pr. elev, så vi alle bærer byrden 

• Kunne vi lave øgede skatter i stedet for besparelser 

• Ledelsesmodel, der skal være selvstændig ledelse på alle skoler 



• Kan Bjerringbro komme til Rødkærsbro i stedet for omvendt. Vi har i forvejen plads til ekstra 
elever i klassen, samt gode udenoms- og idrætsfaciliteter 

• Rødkærsbro har et kraftcenter med veludbygget skole, nyopført børnehave/vuggestue samt 
velfungerende idrætsforening. Udvidelse er på budget, hvilket vægtes højt ved valg af bopæl 

• Ved mistrivsel vælger børn /forældre ofte skoleskift til mindre enheder 

• Vi får mange spildte kvadratmeter. Det er dumt at bygge nye nyt for at løse nuværende 
udfordringer  

• Der er forskel på land og by. Byskoler er rentable eller kan gøres rentabel på en måde, mens der 
måske er behov for aldersintegreret undervisning på de små landsbyskoler 

• Bjerringbro har spurgt eleverne, de er nervøse for de små fællesskaber 

• Giver en ny tildelingsmodel et grundtilskud til alle matrikler, da det stadig koster at holde lys i 
alle vinduer 

• Skal matriklerne selv betale for at bevare ledelse på alle matrikler? 

• Manglende tilhørsforhold 

• Manglende tradition i Rødkærsbro at søge mod Bjerringbro 

• Vigtig med de ældste elever. Rollemodeller, nogle at se op til.  

• Meld kraftigt ud til byens borgere at en ny fælles skole i midten af Bjerringbro ikke er en realitet. 
Det er stadig en realistisk drøm for mange borgere, fordi det var en del af den indledende 
fortælling fra skolebestyrelsen 

• Kortsigtede løsning, der fremlægges idet prognoserne er usikre. Meget spiller ind, hvor mange vil 
fravælge at flytte dertil på grund af den nuværende debat om skole/dagtilbudsstruktur. Hvor 
attraktiv vil Bjerringbro fremstå for tilflyttere 

• Bevar begge skolematrikler og lad midtby i Bjerringbro og oprandsbørn fylde de 0. klasser der 
giver bedst mening økonomisk 

• Undgå at udbygge nogle af skolerne og benyt de eksisterende bygninger og vedligehold den. Det 
giver både god økonomi og bæredygtighed 

• Man kan spare klasser ved at køre undervisningen på tværs af årgange og holde børnene i lokale 
skoler som de gør i mange friskoler 

• Der er brugt mange ressourcer på at få nye borgere til byen. Nu gør man at disse initiativer har 
været forgæves 

• Der er brugt 50 mio. på at udbygge Rødkærsbro skole 2002-2008. Skolen er ny og klar til store 
klasser 

• Vi bliver honoreret for at være årets lokalsamfund, idrætsforeningen hædret for deres indsats, 
fordi der igennem skolen er en fællesskabsfølelse 

• Kassetænkning, der leder til at forandringen i sidste ende bliver dyrere for kommunen 

• Der skal bruges mange penge på at forbedre og gøre skolerne i Bjerringbro klar til fremtiden. 
Rødkærsbro er bygget til fremtiden 

• Rødkærsbro by og skole er blevet brugt i arbejde med integration af flygtninge og er lykkedes 
bedst med det 

o Det påtænkes at vi også skal modtage ukrainske flygtninge 
o Der blev givet et minimum af ressourcer til det 

• Første skridt på vej mod at Rødkærsbro skole lukker 

• Det koster at vedligeholde tomme bygninger. Vi har en nybygget skole fra 2008 som risikere at 
stå tom. Den skal stadig vedligeholdes 

• Vi mangler at der bliver regnet på alle udgifter: Transport, veje og cykelstier, lokaler og, CO2 
aftryk og nybyggeri - forrentning 

• Rødkærsbro er normeret til at sende ca. 25 børn til specialtilbud, men pt. Sender vi ca. 40 børn. 
Der sendes betydeligt flere penge afsted end vi modtager.  



• Ekstra tildeling sidste år for at kunne løbe rundt. 

• For 4-5 år siden tog Rødkærsbro imod rigtig mange flygtninge, og vi løftede opgaven flot, men 
det kostede også på ressourcerne.  

• Vi skal bruge energi på at brande folkeskolen og gøre den attraktiv for alle børn. 

• Rødkærsbro har også en gruppe udenlandske børn som ikke kategoriseres som flygtninge (og 
som ikke er det) men som er ressourcekrævende.  

• Skolen er hjertet 

• Det bliver sværere at hjælpe børn med udfordringer. Vi taber de udfordrende børn ved at flytte 
dem væk fra nærområdet. Kan have en meget større økonomisk belastning for kommunen 

 

Møde 2: Viborg den 8. marts 2022 

SKOLE 

Hvilke muligheder ser I i det fremlagte forslag? 

• Økonomi 

• Luk 0-3 i skals og tilbyd dem i Ulbjerg 

• Mulighed for nedsættelse af antal skoleklasser 
o Se til Ulbjerg, man kan reducere antal klasse ved sammenlægning og aldersintegreret 

undervisning 
o Samarbejde mellem skoler på tværs styrker fagligheden. Ulbjerg har et fortrinligt 

samarbejde med Skals 

• Friskole og privat børnehave 

• Øget udgifter til den enkelte familie, fraflytning fra Ulbjerg 

• Større samarbejd e mellem de forskellige skoler 

• Hvis børnene skal transporteres længere, vælges Viborg privatskole. Bliver en yderligere udgift 
for kommunen.  

• Mulighed for stærke udbud af valgfag i udskolingen. Vær opmærksom på lektionslængder og 
ringetider samt transport 

• Økonomi 

• Større klasser 

• At opgaven bliver løst 

• Særligt når børnene bliver ældre, vil det give et højere fagligt niveau, hvis klasserne har en vis 
størrelse.  

• Mulighed for klasseoptimering 

• Positivt at basere tildelingsmodellen på elevtildelingen 

• Der iagttages ikke muligheder da det ikke er ordentlig gennemlyst 

• Bed udnyttelse af kapacitet 

• Styrket og bedre ungdomsmiljø 

• Folkeskoler bevares (Hvis børnetallet stiger er folkeskoler der allerede 

• Sårbare børn kan profitere af skole skilt  

• Fælles ledelse, er der en god omfordeling fra dagtilbud? 

• Muligvis en mulighed for klasseoptimering 

• Mulighed for at dele medarbejdere med specialisering, fx musik tysk osv. 

• Mulighed for at dele vejledere 

• Mulighed for at dele administrationen 

• Større enheder giver bedre rekruttering (flere muligheder) 

• Kommunen sparer penge, bl.a. fordi borgerne skal påtage sig udgiften til transport 

• Udvalget ønsker kvalitet i folkeskolen 



• At slå overbygningen sammen, der hvor det giver mening 

• Bevare skolerne som de er med ledelse og selvstændighed, men flyt eleverne. Gc i 8-9 kl. ind på 
en fælles skole (eksempelvis i de områder, der er forslået nu.  

o Argumentet for at det først er i 8 klasse at sammenlægning sker er på grund af 
konfirmationen 

o Der skal vælges en udskolingsskole. Eksempelvis Skals eller Møldrup skole 

• Vi ser den mulighed, at man sagtens kan flytte bybørn ud til yderdistrikterne 

• Vi har massere at tilbyde i Hammershøj: friluftsbad over 600 medlemmer i IF Trojka, der giver 
gode muligheder for fritidsaktiviteter, relationer og kvalitet 

• Har svært ved at se, at det giver noget til byen at flytte vores overbygning 

• Lys i øjnene 

• Klasseoptimering vil frigøre penge 

• Potentiale i den øgede socioøkonomiske balance i distrikt 3 

• Stordrift i forhold til personale 

• Mulighed for overbygningssamarbejde 

• Større skoledistrikter har et højere fagligt niveau ved samarbejde og bedre rekruttering 

• Børn får udvidet sin horisont ved at skifte skole og møde nye mennesker.  

• Spare penge 

• Øge fagligheden 

• Mulighed for optimering af fællesskaber 

• Mulighed for intern optimering. En eventuel aldersintegreret undervisning, hvorved der kan 
optimeres fagligt og kvalitetsmæssigt inden for egne rammer. 

• Kan klasseoptimering være klasser mellem 20 og 24 elever 

• Mulighed for at flytte 

• Man kan lukke en Viborgskole og fordele eleverne ud på andre Viborgskoler for at 
klasseoptimere 

• Kan man via sammenlægning klasseoptimere på den enkelte skole 

• Oplagt mulighed for at gøre op med tidligere model for tilknytning til skole og børnehave ift. Ens 
bopæl. Ny model skal være baseret på afstand fremfor distrikter 

Hvilke udfordringer ser I i det fremlagte forslag? 

• Risiko for at idrætsliv, købmand osv. forsvinder 

• Hensyn til kvaliteten og barnets liv ikke tages alvorligt 

• Svært at se gevinsten i en sammenlægning 

• Transport bliver en stor økonomisk post 

• Børnenes sociale liv i fritiden. Lokale sammenhold splittes 

• Fjer en del af det lokale landsbyliv 

• Mindre attraktiv for tilflyttere 

• Ledelsesopgaver vil slide på lederen 

• Foreningslivet, ungdomsliv, klubtilbud 

• Transporttid og udgifter 

• Vi mister tæt samarbejde imellem 7-9 klasse og erhvervslivet 

• Risiko for at forældre vælger Randers eller privatskoler 

• Tab af kommende og nuværende arbejdspladser 

• Er der regnet på en helhed.  

• Hvis børnehaven lukkes er der ingen føde til skolen. Hvis børnene går i børnehave i Skals kommer 
de også i skole i Skals 

• Husk at få alle omkostninger med, buskort, ombygninger osv. som ikke er med. 

• Ulbjerg er en by i udvikling og har skabt et familievenligt samfund med et hav af fritidsaktiviteter. 



• Ved at fjerne skole og dagtilbud ville fritidsaktiviteterne styrte sammen 

• Børnene i Ulbjerg trives og udvikler sig fagligt, hvorfor skal der ændres på dette?  

• Døde landdistrikter, faldende huspriser 

• Hvorfor skal man vælge den lokale forening i Ulbjerg, hvis kammeraterne går inde i Skals 

• Hvad skal vi med de nye udstykninger, hvis det attraktive fjernes 

• Med forslaget fjerner man ”Ulbjerg modellen” som man kigger meget efter. 

• Hvordan hænger en mindre CO2 udledning sammen med transport af børn.  

• Det spirende foreningsliv skal bevares og det skal gøres attraktivt at være frivillig. 

• Kvalitet, er det lig med trivsel 

• Tiden er allerede lang for mange børn, risiko for endnu flere og længere tid i bus.  

• Udfordring med splittede lokationer ift.. Samarbejde og ringetider 

• Selvbestemmelse på enkelte skoler i forhold til kultur og værdier 

• Friskoler/privat skoler udhuler elevmassen, særligt på de stærke elever, da de kan sige nej til 
elever der koster pga. udfordringer 

• Tilknytning til skolen er af afgørende betydning for kontinuitet i barnets liv 

• Store enheder, se til Region Midts socialområde, som også sparede penge, men nu ruller tilbage 

• Store skoledistrikter giver fælles skolebestyrelser. Fornemmelsen for eleven forsvinder. Det 
samme for forældre, elevråd og lærerne 

• Svært at skubbe elever mod forældres vilje. Specielt fra byskole til landskole 

• Svært at være skoleledelse med utilfredse forældre 

• Mere kørsel, ikke sammenhængende med fritidsaktiviteter    

• Manglende konsekvensberegning 

• Transport, tid og penge 

• Det bliver svært at bevare et foreningsliv i de mindre lokalområder 

• Ved at lukke ombygning kan der være en bekymring om et større antal forældre vil vælge 
privatskolen eller friskolen allerede fra 0. klasse 

• Bekymret for hvor lille en enhed der er rentabel at drive i forhold til økonomi, faglighed og 
rekruttering (0-3 kl.)  

• Bekymring for reducering af ledelse og den tætte kontakt til medarbejderne 

• Bekymret for fastholdelse af elever i folkeskolen 

• Det er en meget teoretisk besparelse 

• Hvordan sikrer vi faglig bæredygtighed hvis der er, langt til klassekammerater, ingen sparring til 
lærerne og svækket forældresamarbejde 

• NB. Finanslov for 2022 – sænket klassekvotient (0-2-. kl.)  

• Forslaget er uacceptabelt, hvor man vil afvikle velfungerende skoler 

• Stor udfordring med kørsel, stor udgift 

• Børn får en unødvendig lang skoledag pga. transport/ventetid 

• 28 elever i en klasse er uacceptable i forhold til elevernes trivsel og indlæring 

• Fx har man 3 børn kan man risikere at børnene går på 3 forskellige skoler.  

• Mister tilhørsforhold til lokalområdet. 

• Hvad betyder det økonomisk i forhold til klasseoptimering, buskørsel, klasser på alle matrikler 

• Lokal skole for det gode børneliv 

• Bliver fagligheden bedre af 28 børn i en klasse 

• Ingen kommuner har haft succes med områdestruktur 

• 1 klasse giver ikke en besparelse på 1 million. Det er for unuanceret og udokumenteret. Dette 
skal undersøges og fremlægges 

• Hvorfor ikke lukke de skoler, der er sat til 0-3 klasse. 

• Sårbare børn kan blive udfordret af en skoleflytning 



• Hvordan skal børn fragtes til anden skole 

• Forældres frie valg. Fx tilvalg af private skoler, hvilket giver yderligere økonomiske udfordringer 
for de kommunale skoler og nye privatskoler 

• Matrikler uden formel skoleleder skal sandsynligvis tilføres mere ledelseskraft 

• Transporttid og udgift 

• Kan umuligt ende som et seriøst forslag til vedtagelse i april  

• Længere transporttid for børn og forældre. Potentielt færre medlemmer til foreninger. Byen 
bliver mindre attraktiv for tilflyttere 

• Større klasser = mindre tid pr. elev og mindre opmærksomhed. 

• Har man overvejet hvad dette ville betyde for lokalsamfundet generelt 

• Manglende ledere. (Lærerbekymring og områdeledelse) 

• Skævridning i forslaget -> belægningen er for høj for distrikt 6 og 7. 

• Hvem skal beslutte hvordan klassedannelsen skal være 

• Konsulenter på forvaltningen vs lærerkræfter 

• Kan økonomien på tomme faglokaler opveje bus/transport) 

• Vi har rekrutteringsproblemer allerede, men om lidt bliver der mangel.  

• Transport fra Løvel til Nordre allerede fra 3 kl. iagttages ikke som det store problem, men for 
Viborg folk kan en afstand på 2-3 km være for lang 

• Gennemsigtighed ift. Kriterier. Hvor skal man gå henne ift. Klasseoptimering 

• Fx at splitte Rødding/Løvel ad kan påvirke bysamfundet, foreninger. Derudover vil flytning af 
udskolingerne til Houlkær vil påvirke bysamfundet 

• Mangel på ledelse. Behov for ledelse/skoleledelse tæt på.  

• Transport udfordringer. Man flytter børn fra landet til byen, men man flytter også 
fritidsaktiviteterne.  

• Det bliver sværere og sværere at tiltrække tilflyttere, og Landdistriktsudviklingen ses mere som 
afvikling 

• Vi får jo støtte fra kommunen til at udvikle byen, det føles ikke sådan 

• Faglig kunnen eller social trivsel 

• Større klasser er måske heller ikke gearet til socialt udfordrede børn 

• Løvel og Rødding deles i to distrikter. Det er lige nu en skole, - Sødalskolen. Det vil være 
ødelæggende for begge byer og foreningsliv, lokalsamfund osv.  

• Færre vil vælge at bosætte sig i en by, der kun til 6 kl. eller 3. kl. 

• Miljøudfordringer i forhold til skolebusser 

• Mange bosætter sig i de mindre lokalsamfund på grund af det nære 

• Store klasser, børnene bliver ikke set. Både de fagligt stærke børn og børn med udfordringer 

• Der mangler konkrete udregninger for at kunne tage beslutningerne 

• Hvis man flytter overbygningerne i de små byer, bliver de små lokale samfund ødelagt 

• Hvordan sikrer man sig, at pædagogikken passer til de strukturer der besluttes 

• Børn der lærer trives 

• De ekstra penge kan bruges til bustransport 

• Mange vil vælge friskoler for at undgå bestemte folkeskoler 

• Ved sammenlagte skoledistrikter vil børn, der bor tæt på hinanden, bliver placeret på forskellige 
skoler, hvis den kapacitet på den nærmeste skole er fyldt. 

• Hvis man flytter børn fra de mindre lokalsamfund, udsulter man disse områder 

• En spået tilgang til fri- og privatskoler udsulter folkeskolen og giver en social bagside, der 
skræmmer forældre væk 

• Er 28 elever pr. klasse det optimale antal 

• Skal alle matrikler reelt bevares. Børnehave i skals -> 0-3 kl. i Ulbjerg -> 4-9. kl. Skals 



• Hvad er ledelse? Skal der være beslutningskompetence hvert sted? 

• Risiko for elevflugt ved tvangsflygtning og faktisk også medarbejderflugt 

• Transportudgifter – Afstand 

• Klasseoptimering, beregninger og virkelighed afsejler ikke hinanden 

• Når alle matrikler skal besvares, forringes alle matrikler 

• Øget antal elever, der skal transporteres længere. Det bliver en gave for fri- og privatskolerne 

• Hvordan sikres det frie skolevalg 

• Hvordan sikres samhørighed for beboere i et området, når børnene fordeles på 3 skoler 

• Transport og logistik. Tilsyn med børn, der venter på videre transport 

• De fastslåede nye distrikter tager ikke højde for foreningslivet og lokallivet. Eksempelvis at splitte 
Løvel og Rødding 

• Små samfund kan live mindre attraktive, hvis der ikke er skoletilbud eller kun mulighed for 0-3 kl. 

• Stor udfordring, hvis man ikke kan få sit barn i den lokale skole for at optimere antal klasser 

• Forældrerelationer er vigtige for børnenes trivsel. Det kan blive svært ved flytning af skole og 
væsentligt større skoler. 

• Ledelsesstrukturen- hvordan kommer det til at fungere med ledelse på alle matrikler 
o Lederen er for langt væk 
o Kvalitet af ledelsen? 
o Kan man være leder på afstand 

• Et barn risikerer at skulle gå på 3 forskellige folkeskoler. Er det hensigtsmæssigt 

• Eleverne søger væk inden det er naturligt.  

• Stor bekymring for kvaliteten i Viborgs folkeskoler. De er underprioriteret økonomisk i forhold til 
landsgennemsnittet 

• 96 mil under landsgennemsnittet og blandt de 20 dårligste karakter 

• Vi taber nogle børn, fordi der ikke er nok tid til relationer. For mange børn og for få lærer i 
klassen 

• Bekymret over en endnu større udfordring ift. Rekruttering 

• Størrelsen på skoledistrikterne 

• Øget kørsel 

• Afstande 

• Sociale liv efter skole 

• Lange befordringer, som for nogle elever vil blive længere 

• På sigt vil byerne dø, købmanden, foreningslivet, hussalg osv. 

• Lukkes Møllebakken vil der være børn, som aldrig når skolerne i kommunen 

• Hvis forslaget gennemføres, er der stor risiko for at trivslen forringes 

• Den gode vej tilbage fra dagpleje til skole vil gå tabt ved lukning af Møllebakken 

• De udfordrede børn kan risikere at blive tabt ved store klasser 

• Er der en garanti for kun et skoleskridt, således børn ikke skal skifte skole 3 gange 

• Er der tænkt over integrationen af de fra andre skoler. Er det optil den enkelte leder 

• Skaber det en øget strøm fra folkeskole til privatskole. Frygt for at for store klasser taber flere 
børn, velfungerende eller ej 

• Kan der spares så mange mio. 

• Svært at være forældre til børn, hvor en måske går på Vestervang skole og en på Løgstrup 

• Skeptisk overfor fælles ledelse, når skolerne ligger mange km fra hinanden 

• Transportudgifter, det gode barneliv 

• Arbejdsplads på flere matrikler? 

• Fokus på udgifter til bygningsmasse 

• Hvad betyder det for forældrenes indflydelse på deres lokale skole 



• Mange geografiske skift, der påvirker børns trygge relationer, der bør følge børns opvækst. Ens 
dagpleje, børnehave og skole 

• Udfordret udvikling, lokalsamfund, risiko for afvikling af lokalsamfund 
o Afvikling af foreningsliv, da børn går til aktiviteter med skolekammerater 
o  Tiltrækning af børnefamilier bliver besværliggjort 
o Skæv demografisk udviking 

Hvilke forslag til justeringer vil I pege på? 

• Sødalskolen forbliver intakt 

• At en skole ikke rives over og deles i forskellige distrikter 

• Fastholde 0-9 i Hammershøj 

• Ørum, Houlkær flyttes mod øst i 7-9 klasse. 

• Attraktivt landsbyliv tiltrækker nye tilflyttere. 

• Lave vuggestuer, børnehave evt. med samme personale med SFO 

• Mange børn har behov for nærhed/natur 

• Behov for at kende pædagoger og ikke en stor industri børnehave og vuggestue 

• Viborg driver en af de billigste folkeskoler i hele landet. Hvorfor skal vi spare endnu mere?  

• BU´s første princip, der ligger til grund for skolestrukturforslaget 

• Vores forslag er at pengene skal bruges i skolen i stedet for udviklingsprojekter 

• Ulbjerg skole arbejdes der effektivt med en inkluderende praksis, da alle kender alle. Der skabes 
trygge fællesskaber og overgangene på skolen. 12 års erfaring med åben skole og udviklingen af 
teams der sikres ved tæt samarbejde med Skals skole 

• Færre pege til udvikling, men fokusere på det som allerede fungerer godt. Flere penge til 
opretholdelse af lokale skoler   

• Mere mobile lærer i stedet for mobile børn og forældre 

• Spare på administrationen i stedet for at flytte/lukke 

• Mere samarbejde mellem skolerne i Viborg midtby 

• Flere skoledistrikter og fokus på hvad der giver mening 

• Vi skal turde lukke skoler og samarbejde nu. Brug evt, overskudsbygning til andet 

• Samarbejde med landdistriktsudvalget i forhold til lokalsamfund, samt kultur/fritid. 

• Lave skoledagen kortere 

• Politikkerne må tage ansvar vedrørende elevernes skolegang, hvor de skal gå i skole 

• At sødalskolen forbliver i samme distrikt og samme ledelse 

• At genoptage det forslag fra 2015. Indskoling i Løvel og mellem trin og udskoling i Rødding. Der 
kan eventuelt kigges på faciliteter i de forskellige matrikler 

•  Alle matrikler skal ikke bevares 

• De ekstra ressourcer til projekter skal ikke øremærkes. Skolerne skal selv have lov til at forvalte 
dem 

• I stedet for at nedlægge klasser, så lave flere samlæsninger 

• Hæv skatteprocenten med en promille til Børne & Ungeområdet  

• Gennemlys den økonomiske ramme så den giver et bedre billede af hvad skolerne skal læse af 
opgaver 

• Fasthold fokus på det glade børneliv  

• Undersøg om børnene ender med et fritidsliv i skolebussen. Det er dårligt for trivsel, sundhed og 
familieliv 

• Hvis børn ikke går i lokale skoler mister de lokale venskaber. Det øger mistrivsel 

• Anderledes integreret undervisning – niveauinddelt 

• Opkvalificering af lærer og pædagoger 



• Ny tildelingsmodel, der giver større lighed mellem skolernes økonomiske vilkår. I højere grad 
samme tildeling pr.  elev i alle skoledistrikter 

• Gennemskuelig tildeling, ens tildeling pr. elev 

• Modige politikere. Svære valg, lukke skoler 

• Opdeling af 9. skoledistrikt så Ulbjerg og Skals hænger sammen (som det gør i dag) 

• Man kunne overveje at ansætte billigere ledere, på vilkår der tilgodeser skolen fremfor lederen.  

• Lederen skal kunne afholde klasse/skoletimer i tilfælde af sygdom 

• Man kunne overveje at fragte børn ud fra storbyerne i stedet for ind i dem. 

• Klubstruktur bør komme ind under skolen.  
o Det har på Rødkærsbro givet flere børn i klub 
o Optimering på klubleder vs under skoleledelse (man sparer en leder) 

• Tænk udvikling og sammenhængsmodellen med. Den er væk.   

• At man sikrer, at eleverne ved hvor man har tilhørsforhold 

• Evt. arbejde med udskolingsskole i midtbyen 

• Kunne overveje at lukke fx midtbyskole. Det behøver ikke nødvendigvis være i oplandet. Børn i 
byen kan også flytte sig.  

• Hammershøj by/skole skal beholde sin skole og overbygning 

• Se om bybørnene ikke kunne flyttes ud til landsbyerne. Transporten er lige lang 

• Nærvær og fællesskab er fokus på os, der har valgt ”landsbylivet” 

• Demografiske justeringer 

• Nej til stordrift 

• Er udstykninger indregnet i prognosen 

• Hvad koster det at drive en skole, som kun har til 3 kl. 

• Hvad gør at en skoleklasse koster en million 

• Geografien er ikke børnenes skyld 

• Kunne man lave noget samkørsel af klasserne i de perioder med få børn, så alle børn kan blive på 
egen matrikel 

• Man kunne køre børn ud til de små lokalskoler, hvor lokalerne er ledige. Således er man fri for at 
bygge nyt og bruge penge på det 

• Hvad er max transporttid? 

• Små skoler/afdelinger til små børn 

• Store skoler til store børn 

• Kunne der tildeles små skoler i samme størrelsesorden, som der gives tilskud til friskoler 

• I princippet samme økonomiske rammer, som hvis forældrene startede en friskole 

• Hvis der skal klasseoptimeres, skal de ske fra 0. klasse, så eksisterende klasser ikke deles eller slå 
sammen. Det vil give mindre ballade blandt forældrene 

• Der skal klasseoptimeres i overgange fra indskoling til mellemtrin og mellemtrin til udskoling 

• Spar på konsulenterne i stedet 

• Hvilke principper skal danne grundlag for den såkaldte klasseoptimering 

• Tvangsflytning eller frivillighedsprincip? 

• Mellemformer på flere skoler Nestklasser 

• Større sammenhæng mellem skole og fritidstilbud 

• Kunne man kigge på fælles ledelse 

• Færre skoler ned overbygning, idet flere elever søger privat eller efterskole i 7-9 klasse 

• Giver mulighed for at skabe ungdomsmiljø og give et bredere udvalg af valgfag 

• Transportere børnene fra byen til landet i stedet? 

• Der er lige langt begge veje, men skolen eksistens er vigtig for landsbysamfundenes eksistens og 
trivsel 



• Justering/prioritering af midlerne, så vi holder os under serviceloftet, men investerer i børn og 
unge, folkeskole. Det må forventes at give en besparelse på familieområdet 

• Altså flytte midler fra park/vej til Børn & Unge 

• Er klasseoptimering udelukkende grundet økonomi. En bekymring om kvaliteten følger med. 

• Miste elever til fri/privatskole på grund af forringet tilbud 

• Luk mindre skoler i Viborg og lfyt børnene ud til de små samfund 

• Bevar Ulbjerg/skals skolefællesskab og lav en ny med Møldrup og Klejtrup 

• Flere skoledistrikter, dog færre end nu. Møllebakken tæller med 

• Drop indskolingsskoler 
o Faglig sammenhæng for elever 
o Faglige muligheder for lærerne 
o Drift af anlæg 
o Så robuste børn som muligt før skift 
o Sammenhæng med dagtilbudssammenlægningen 

• Forskellige løsninger i by og land 

• Kig på skoledistriktet u Viborg by 

• Flyt så få børn så muligt, så kort som muligt 

• Klasseoptimere ved at lave aldersintegreret undervisning 

• Kig på tildelingsmodellen 

• Opmærksomhed på for mange skift for elever 

• Ikke alle børn trives på store skoler 

• Obs. På friskoler/børnehaver, hvis det kommunale tilbud bliver for dårligt 

• Processen er for presset 

• Hvilke visioner har i for 0-19 års området 

• Radius bestemt afstand til nærmeste skole 

• Eks. Elever fra Ravnstrup og syd & vestlige del af distrikt 5 tilknyttes Sparkær skole og dagtilbud.  

• Oprette 10+ vuggestuepladser i Sparkær Børnehave, qua der bl.a. er akut mangel på 
børnepasning i Sparkær.  

Øvrige vigtige pointer og temaer: 

• Overskud på børne/ungeområde bliver i kassen 

• Estimat af prisen på buskørslen? 

• Klub & SFO. Er det på land eller byskolen 

• Besparelsen på de færre skoleledere til flere afd. Ledere 

• Hvis Viborg Kommune bruger 10.000kr under gennemsnittet pr. elev. Besparelsen skal måske 
findes indenfor et andet serviceområde 

• Fald i tilflyttere og faldende huspriser 

• Behold overbygning i Hammershøj eller risikere at mange flytter børn til Randers pga. arbejde 

• Bevar foreningslivet og tilbud: trojka, friluftsbadet, outdoorpark, Hammershøj Efterskole 

• Hammershøj ligger tæt på motorvej E45 lige mellem Viborg, Randers, Hobro, Bjerringbro. Stort 
udviklingspotentiale 

• Bevar den tætte kontakt, tidlig opsporing og indsats mellem lærer, elev og forældre.  

• Ulbjerg skole har kun 4 klasser/hold. De bliver på skolen med omlægningen 

• Hvorfor har i ikke taget det med i valgkampen. Hørte flere politikkerer gå ind for lokalt miljø 

• Ulbjerg og Skals er en fælles skole/SFO og børnehave. Hvorfor tæller de som 2 enheder 

• Tryghed skal stå først, så børn trives 

• Trafiksikkerhed 

• Trivsel 



• Mange forældre har selv gået på skolen, rejst ud, studeret og vendt tilbage, idet familien skulle 
stiftes. Børn skal opleve samme trygge barndom. 

• Der skal være attraktive og velfungerende daginstitutioner, skoler og klutir-fritidstilbud i hele 
Viborg Kommune.  

• Trivsel og velfærd -> arbejdsløse undervisere 

• Fjordklyngen 

• Naturens gavn til børns sociale trivsel 

• Tryghed at børnene færdes frit 

• Bliver der oprettet flere offentlige bustider i landdistrikterne eller bliver de tilsvarende færre. 

• Aldersintegreret undervisning 

• Falder indlæringsevnen ikke når man først skal bruge 90 min til transport  

• Bæredygtige enheder, hvor mange børn skal der til en lukning 

• Skal til Silkeborg, der ikke valgte de store områder for få år siden.  

• Lokal ledelse, lokale lærere giver nærhed, trivsel og læring 

• Kan vi blive ved med at rekruttere dygtige lærere til små enheder 

• Risiko for at forældre med elever på forskellige trin kan have børn på op til tre forskellige skoler 

• Lukke matrikler og rydde op i bygningerne. Kan fx bruges til naturhøjskole 

• 0-3. klasses tilbud er en stor udfordring, der giver en bekymring, hvorvidt forældrene vil vælge et 
skoletilbud, hvor barnet ikke skal flyttes på dette tidlige tidspunkt 

• Er medarbejderen ansat på skolen eller distriktet? 

• Kan medarbejderen have delt tjeneste på flere skoler 

• Man burde tage kontakt til øvrige kommuner, som har lavet lignende, f.eks. Holbæk 

• Bekymring for et stingende antal elever i special. Taksten for special fastholdes, hvilket efterlader 
en reduceret almentakst  

• Alt forskning viser, at de små skoler ligger noget over landsgennemsnittet i div. Test 

• Er penge godt nok vigtigere end børns trivsel 

• Ved lukning af Ulbjerg skole kunne mange overveje friskoler 

• Ved at Ulbjerg skole vil det gå ud over lokalsamfundet. Erhvervslivet, foreninger og vil være 
første skridt til at lukke lokalsamfundet 

• Hvor skal de Ukrainske flygtninge være- De kunne sagtens være i de små samfund og bidrage til 
børnetallet 

• Viborg Kommune skal være stolte af alle de små lokalsamfund med sunde foreninger og ildsjæle.  
Det giver sunde og velfungerende børn. Det skal man værne om i stedet for at nedlægge dem. 

• Har man overvejet hvilke besparelser der er ved en friskole oprettelse, når man presser et 
lokalområdet til handling 

• Skal alle bo i Viborg, eller vil man også de lokale fællesskaber udenfor Viborg byskilt 

• Samarbejde med Mariagerfjord Kommune i forhold til børn 

• Kunne man reducere i konsulentteamet og finde en besparelse 

• Fællesbestyrelsen er sikker på, at SDU-konstitutionen kan have løsninger på nogle af de 
problemstillinger B&U står med 

• Brattingsborgskolens bestyrelse ønsker at udvalget besøger vores SID til videre drøftelse for at 
give udvalget en større indsigt i, hvad en SDI kan 

• Det fremlagde forslag tager ikke højde for den forskellighed fx geografisk og fysisk vilkår, der er 
mellem skolerne og som skal være mellem dem. 

• By vækst. Landsbyerne gør det modsatte 

• One size dur ikke, forskellige løsninger til forskellige problemer.  

• Den nuværende økonomi kan ikke gøre folkeskolen til borgernes foretrukne 



• Det bekymrer at man overvejer at nedlægge mellemtrin i Ulbjerg. Om få år vil samme ting 
komme på tale igen og så lukker skolen.  

• Måske man skulle afholde møder som disse i den nordlige del af kommunen. Hvad koster det 
skolesektoren, Børn & Ungeområdet at afholde møde i Tinghallen med lydanlæg, tjenere, 350 
sandwich. De nordlige borgere skulle kører dertil 

• Gedsted og Fjelsø er tæt på Ulbjerg. Udgiften pr. år pr. elev, der går i disse skoler er 43.000, hvis 
de bor i Viborg Kommune.   

• Mere aktiv læring understøttet af faciliteter 

• Kig på helheden 

• Det vil med den 2. største geografiske kommune altid været et behov for små lokalsamfund, og 
derved på grund af manglende børn vær e en forskel i den økonomiske fordeling mellem land og 
by 

• Stort set alle kommuner som har rullet storskole tanken ud, er gået tilbage til udgangspunktet.  

• Møllehøj/Overlund, er der en nedre grænse for hvornår en klasse etableres/lukkes 

• At sammenlægge skole og børnehaver ude i landsbyerne i landsbyordninger. Der kan være et 
rationale i at pasning af børn i ydretimerne kan gøres i samarbejde mellem SFO-børnehave-
vuggestue ved at dele om personalet. 

• At sikre man opnår busplaner ved det forslag, der foreligger.   

• Er der styr på økonomien ift. Transport og optimering af bygninger 

• Hammershøj er den skole i den gamle Tjele Kommune, som har  haft den største tilgang af 
elever. 

• V214 elever i Hammershøj skole mod 233 i Ørum, men 1000 færre indbyggere. Dermed er der 
mange børnefamilier i Hammershøj og karaktergennemsnittet er også højere 

• Vi ønsker udvikling ikke afvikling 

• Hvad koster buskørsel 

• Kan Viborg børnene ikke køre på landet? 

• Kan der spares på administrative stillinger 

• Hvad siger tallene for, hvor mange lokalsamfund, der vil åbne friskoler? 

• Deling af faglærer mellem flere skoler. Den bedste lærer til faget 

• Kan der arbejdes tættere sammen på tværs af årgange. Niveauopdeling (Friskoletankegangen) 

• Nye byggegrunde så man udvikler landdistrikterne 

• Det er ikke nærhed når man samler alle i Viborg 

• Hvad vil man med konfirmandundervisningen, hvis man samler i 7 klasse.  

• Politisk mod 

• Sammenhæng med fritidsliv 

• Sammenhæng med børnehaver 

• Tag vare på specialområdet 

• Der bør tildeles flere penge til skoleområdet 

• Sårbare elever trives dårligt i store klasser, hvilket giver flere specialbørn, der bliver dyrere 

• Kvaliteten på alle folkeskoler i kommunen skal være den samme 

• Lyt til lærernes erfaringer, fx indkøb af portaler 

• Læringsmiljøet skal indeholde dyb interesse og gensidig respekt 

• Baser jeres beslutninger på viden og analyser- ikke tro 

• Balancen mellem det gode børneliv og fagfaglige indhold 

• Bjerringbro har lavet øvelsen, og den såkaldte besparelse er udeblevet. Til gengæld bliver der 
øget udgift til administration og møder på tværs 

• Folkeskoler fodrer det lokale idrætsliv 

• Hvor længe må en elev sidde i en bus? 



• Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft 

• Hvad med de frie skolevalg? 

• Er der behov for en beslutningskompetent ledelse på alle skoler? 

• Kvalitet i børneliver klinger hult 

• Hvor meget må en elev maksimalt og minimalt koste i Viborg Kommune 

• Alle skal gøres tilfredse -> Ingen bliver tilfredse. Man sparer penge, hvis en lille skole erstattes af 
en friskole 

• Populære skoler kan få mange elever/stærk søgning 

• Kan noget blive for småt? Hvem betaler prisen for at holde alle de små skoler i live 

• Er der taget højde for lavere klassekvotienter i de små klasser 

• Referat af økonomien på transport 

• Kig på om børnene kan flyttes ud i de små byer i stedet for 

• Der ønskes en uddybning, hvor mange spor pr. årgang og hvor mange klasse/elever der er pr. 
skoledistrikt 

• Måske er det bedre at lukke skoler end 0-3. klasse. Det vil udvande skolen, der så alligevel vil 
lukke om snart 

• Forældre vil nok lade sit barn starte i en skole, som går længere end til 3. klasse.  

• I et lille samfund kan man få splittet årgangene ud på flere byer 

• Hvem skal beslutte skift til anden skole end distriktsskolen 

• Se på Holbæk og Bornholm som eksempler, hvor områdeledelse ikke har vist sig at fungere 

• Lokalforankret ledelse er en nødvendighed for medarbejdere, elever, forældre og andre 
samarbejdspartnere. 

• Nødvendigt med strategi og udvikling på den enkelte enhed 

• Kan lokalområdet profitere af børn og unge husker positivt tilbage på deres skoletid, og flytter 
tilbage til området som voksen 

• Skoledistrikternes størrelse kan gøre forældre vælger tilbud udenfor kommunen 

• Ulbjerg/Skals har sammenlæsning på tværs af klasser og matrikler 

• Flere ville flytte fra kommunen på grund af ekstra kørsel, hvor flytning er bedre 

• Mange pædagogiske tiltage i gang i Ulbjerg-Skals 

• Dagpleje -> Børnehave -> skole. Alle kender vejen 

• Trods nuværende økonomi, formår Ulbjerg skole at have overskud og ressourcer til de elever, 
som har det svært 

• Ved flytning til privat skole, koster det 56.000 for kommunen pr. barn 

• Er corona baby-boom regnet med 

• Hvordan kommer vi op på landsgennemsnittet for elevtakst 

• Hvad er det konkret man vinder på sammenlægning ift. Øgede transportudgifter og 
anlægsudgifter  

• Hvem skal og hvor skal fordelingerne laves? Hvordan påvirker det den lokale sammenhængskraft 

• Hvornår skal det slå igennem for skolerne 

• Man kan ikke lave store klasser uden at tilføje flere midler til personalet. De brænder ud, og så er 
der ikke lys i nogens øjne 

• Logistikken i overgangssamtaler når der er skoleskift 

• Vi mangler et ordentligt forarbejde, således at vi bedre kan tænke med og kvalificere 

• Landsby, skole og foreningsliv hænger sammen. 

• Lav 4 forslag med præcise beregninger, så vi har en mulighed for at kigge på cost/benefit 

• Der er lige langt fra Rødding til Houlkær, som der er fra Houlkær til Rødding. Viborg børn kan 
også køre bus.  



• Betydning af en skole/børnehave for et lokalområde/landsbysamfund ift. Udvikling i hele 
kommunen (Afvikling) 

• Tildelingsmodel – stabile folkeskoler 

• Besøg skolerne, se og mærk de skoler i er ansvarlige for 

• Sparkær skole har kapacitet til flere elever, og er i forhold til andre skoler i kommunen, meget 
velholdt 

• Det er fra kommunens side investeret meget i udviklingen af Sparkær 
o Togstop. Forskningen viser det skaber vækst 
o Udstykning/infrastruktur 
o Børnehavehave moderniseret med bl.a. nyt industrikøkken 

• Sparkær har et unikt sammenhold og fællesskab som vil lide skade, hvis Børnehaven lukkes og 
skolen halveres.  

 

Møde 3: Stoholm den 9. marts 2022 

SKOLE 

Hvilke muligheder ser I i det fremlagte forslag? 

• Ingen! 
 

• Aldersintegreret giver mulighed for at justere klasseantal i forhold til elevtal. 
 

• De er svære at få øje på. 
 

• Mulig fagligt løft 

• Sociale muligheder: forældre, elever, flere klassetrin 

• Færre ledere 

• Det administrative fra kommunen kan komme ud på skolen, det der giver mening 

• At grænsen kan flyttes, f.eks Ravnstrup kommer til Sparkær og Gammel strup kommer til 
Sparkær, så skal de ikke køre så langt tid i bus, den der er kan være flydende 

• Samarbejde om valgfag og måske andre i fag i overbygningen 

• At børn og voksne bliver robuste så de lam overleve vanskelige arbejdsforhold, stor institutioner 
og minimal kvalitet 

• En teoretisk mulighed: måske en bedre kvalitet 

• Vi ser desværre ingen muligheder 

• At lukke mindre samfund er ikke altid den rigtige vej at gå, man vil sikkert opleve mindre liv i 
byen hvor man lukker klasser og dermed mindre lyst til at bo der   

• At alle eksisterende skoler bevares 

• Mulighed for mere kvalitet → men hvad er kvalitet? 

• Klasseoptimering ved at flytte børn fra Viborg ud i landdistrikterne 

• Besparelser 

• Det er svært at se nogle muligheder 

• Friskole i Sparkær 

• Først og fremmest skal I have jers beregninger færdige… 

• Friskole 
 

Hvilke udfordringer ser I i det fremlagte forslag? 

• Mindre fokus på det enkelte barn. 

• Sammenhold i klassen bliver splittet. 



• Foreningsliv uddør, da man vil gå til sport i de byer, hvor kammeraterne går. 

• MANGE skift på få år for børnene. 

• Børnene er de store tabere. 

• Logistiske udfordringer. 
 

• Bekymring for at langt til skole giver øget fravær. 

• De enkelte skoler(matriklers) værdier. 

• Transport (logistik)/omkostninger/miljø, hvis tingene bliver for bøvlet så vælger forældre noget 
andet. 

• Risikoen B-folkeskole. 

• Personale der skal arbejde på forskellige matrikler. Hvad betyder det for forældresamarbejde, 
relationen til elever, betydning for arbejdsmiljø? 

• Ledelsen – daglige ledelse (forventninger fra forældre). 

• Fælles skolebestyrelse. 

• Det frie skolevalg indskrænkes. 
 

• På Sparkær Skole er der stor værdi i at børnene er sammen på tværs af alder i projektuge, store 
elever læser højt for små elever osv. Det bliver udhulet ved at fjerne 4.-6. klasse. 

• Bekymring for at både Mønsted og Sparkær Skoler udhules – lav ny fælles skole ml. Mønsted, 
Stoholm og Sparkær. 

• Foreningslivet udsultet i Sparkær. 

• Når der ikke er regnet på økonomi kendes reelle besparelser ikke – I Sparkær/Mønsted vil der 
ikke spares de antagne antal klasser. 

• Mange elever pr. klasse nedsætter antal minutter voksentid pr. elev. 

• Børn med udfordringer trives ikke i store klasser/store skoler. 

• Mange skift for det enkelte barn ml. Sparkær, Mønsted og Stoholm. Det går ud over børnenes 
tarv.  

• Store klasser – mindre tid pr. elev. I Sparkær Skole handler det ikke om at gå fra 21 til 23 
elever/klasse. For vores børn bliver intensiveringen meget større.  

• Lukning af nærtilbud vil betyde, at børnene i stor udstrækning flyttes til private skole/friskoler i 
stedet. 

 

• Vi er interesseret i at få kendskab til beregningerne for modellen, hvor der lukkes matrikler. 
Hvordan vil det potentielt kunne bidrage til det samlede skolevæsen? Særligt set i lyset af at 
nogle dagtilbud tænkes lukket og dermed trækker børn væk fra byen/skolen.  
 

• Forældre kan fravælge at flytte til byen, hvis børnene ikke kan gå der i 10 år 

• Foreningslivet 

• Det kan også ramme dagtilbuddene 

• Forældre kan tilvælge privattilbud 

• Transport og logistik 

• Udfordring, hvis der ikke er lokal ledelse 

• Trivsel og faglighed kan udfordres ved at flytte børn i større klasser 

• Skabe et A og et B hold. De familier der har muligheder for at kæmpe for deres børn, så de ikke 
har så mange flyt 

• At man ikke investerer i børnene og så bliver det dyrere i længden 

• At man ikke vælger folkeskolen som førstevalg men at man fravælger den og vælger privat eller 
friskole 



• Vigtigt at børn skal have så få skift så muligt 

• Det koster det samme at varme Sparkærskole op om der er 4. klasser eller til 6. klasser 

• At børn skal have mange skift 
o Dagpleje uden for byen 
o Børnehave Mønsted 
o Indskoling Sparkær 
o Mellemtrin Mønsted 
o Udskoling i Stoholm 

• Ser afvikling frem for udvikling 

• Transport til skole 

• Vokse op i nærområdet (være tæt på venner, tryg opvækst) 

• Foreningslivet (Fodbold, Spejder mm.) 

• Flere vælger det private/friskole 

• Vi mangler beregninger på det rationale der er . Vi mangler beregninger på buskørsel og 
anlægsudgifter 

• Klasseoptimeringen er med udgangspunkt i 28 elever. Hvor er kvaliteten i det? 

• Samme skoledistrikt = fælles økonomi, ingen beslutningskompetence på den enkelte skole   

• Urbanisering 

• Uattraktiv kommune for børnefamilier med værdier 

• Hvilken kvalitet sigter B&U mod? 

• Ingen lærere vil finde arbejdsglæde ved at have flere arbejdspladser → Vi skal vel ikke ud i, at 
tysklæreren har tre dage et sted og 2 dage et andet?  

• Giver det den ønskede besparelse 

• Gør forældre de vi forventer? 

• Hvad med folkeskolen som første valg 

• Hvad med de attraktive arbejdspladser 

• Vi ser ind i en mangel på uddannet personale 

• Bremse udviklingen i mindre samfund 

• Drift af skoler /lokaler koster det samme uanset hvor mange klasser der er 

• Tror ikke på der spares særlig mange penge i sidste ende med alle ekstra omkostninger 
inkluderet 

• Børnene kan ikke cykle i skole 

• Lukker man skole skoler eller del fx overbygning (Sparkær/Mønsted) flyttes børnene til friskoler, 
privatskole i Viborg. De flyttes ikke til Stoholm  

• Omsætningen ved at transportere børn dagligt 

• Forlængelse af skoledagen pga transport – der er langt fra Karup til Hald Ege 

• Det kan være en social udfordring hvis tre elever fra en klasse flyttes til en anden 

• Hvor mange kan/”må” man køre i skolebus → hvad koster det? 

• Udvanding af landområder – lavineeffekter – hvis skolen lukkes går det ud over idrætsforening, 
brugs og børnehave 

• Der er ikke et ordentlig beslutningsgrundlag for det vi sidder og diskuterer. Det virker lidt som 
spild af vores tid, når der slet ikke er regnet på noget 

• Større klasser 

• Lukning af børnehaven først og skolen bagefter = folk flytter og byen dør (foreningslivet dør 
også) 

• Børn vil blive kastet rundt i forskellige miljøer, hvis forældre vil bruge de tilbud, der er i deres by 

• Det vil tvinge forældre til at vælge store skoler fra skolestart 

• Børn med specielle behov vil blive taberne da de ikke kan rummes i store klasser 



• Sparkær vil langsomt smuldre og vi vil miste vores dejlige lille samfund 

• Der vil være store udfordringer med transport 4. klasser kan ikke cykle så langt  

• Klima ( når vi skal køre til Mønsted skal vi bruge 2 biler) 

• Stopper udviklingen af vores by 

• Manglende: tryghed, trivsel, mod på læring, robusthed ved alle de skift børnene kommer til at 
opleve 

• Mere tryk på SFO og Klubtilbud 

• Ikke alle børn kan indgå i store klasser 

• Børn med særlige behov bliver tabt 

• Passer ikke ind i sammenhængsmodellen 

• Transporttiden øges og bliver en stor udgift  

• Børnene bliver kastebolde 
o Dagpleje i Sparkær 
o Børnehave i Mønsted 
o 0-3 klasse i Sparkær 
o 4-6 klasse i Mønsted 
o 7-9 klasse i Stoholm 

•  Det slukker lyset i børnenes øjne 

• Det ødelægger udviklingen i lokalsamfundene uden for Viborg 

• Det har store omkostninger for foreningslivet 

• Det giver et dårligt billede, når beregninger for transport og anlægsarbejde ikke er udarbejdet. 
Her er spørgsmål som belysning, vejnet, infrastruktur, trafik osv. 

• Spørgsmålet om det geoøkonomiske → beregninger på hvad det koster for lokalsamfundene   

•  
 

Hvilke forslag til justeringer vil I pege på? 

• Sparkær: Udvide skoledistriktet. 
 

• Det skal sikret, at der er repræsentanter fra alle matrikler i skolebestyrelsen. 

• At provenuet også bruges på både 2-lærer ordning og specialklasser (Alfa) på de enkelte 
matrikler. 

• At man er ambitiøs på vores børns vegne – har visioner. 
 

• Udvide Sparkær skoledistrikt mod Ravnstrup, Boller, Kvols mv. – kortere transporttid. 

• Bibehold Sparkær Skole 0.-6. klasse. Det giver det enkelte barn færre skift. 

• Aldersintegreret undervisning frem for traditionel undervisning i faste klasser/årgange. Så kan 
man bevare Sparkær Skole og samtidig løfte undervisningskvalitet. 

• Hvis man VIL, så kan man forøge den samlede mængde penge til skolerne. 

• Brug pengene på lærere og andet personale frem for på mursten i tilbygninger for at rumme 
sammenlægningerne. 

• Vi skal have hævet kvaliteten i folkeskolen. Børns forøgede tidsforbrug til transport går ud over 
deres udbytte af skolen. Det er fint nok at Viborg Kommune tiltrækker ungdomsuddannelser 
men det skal ikke gå ud over vores folkeskoler. 

 

• Overgange fra indskoling til mellemtrin og mellemtrin til overbygning er krævende for eleverne 
og ræve vedvarende arbejde med området allerede. At forestille sig at nogle elever skulle have 
disse overgange mellem to matrikler potentielt to gange i deres skoletid virker voldsomt og som 
et unødigt pres. 



• Der sal være et ledelsesteam med en skoleleder på alle matrikler, for at sikre synlig og 
tilgængelig ledelse og ledelseskraft og beslutningskompetencen tæt på eleverne og det faglige 
personale. At sikre ledelseskvalitet.  

• Holde fokus på skolepolitik. Vi ønsker at diskussionen og definitionen af kvalitet og indhold i 
vores folkeskole skal danne grundlag for beslutningerne. Det var det oprindelige oplæg tilbage i 
2019. Hvad vil Viborg skolevæsen gerne kendes på? 28 elever i hver klasse og flytning af børn og 
lærere ml. forskellige matrikler. Det er for os ikke kvalitet. 

• Det er en mulighed at investere i folkeskolen og vores skolevæsen. 

• Ravnstrup elever til Mønsted 

• Der står i vedtægter i dagplejen at de skal besøge den børnehave barnet skal gå i. Hvis barnet går 
i dagplejen i Viborg men skal gå i børnehaven i Sparkær, skal de besøge den. Det sker ikke,da der 
er for langt. Det er ikke barnets interesse 

• At man på den enkelte skole kan lave enkel besparelse f.eks. slå klasser sammen (f.eks. 2 og 3 
klasse er en klasse på Sparkær Skole og det virker ) 

• Den fri skole, skal følges op med transport, så børn går på den skole, der er tættest på 

• Invester i fremtiden → langtids invester 

• Børnehave bliver lavet om børnehave/vuggestuen 

• Skolegrænser bliver flydende, kan kan følge den der er tættest på 

• Sparkær Skole er der plads til flere og skolen er velholdt 

• Fælles skoledistrikt først fra 4. klass 

• De mindste har brug for at gå i skole i nærmiljøet  

• Fyld bægeret med flere penge – større kop 

• Amdre styringsmodeller – store skoledistrikter er en meget voldsom metode 

• OBS på proportionalitet. Stræben efter klasseoptimering kan have en stor pris 

• Hæv skatten 

• Det kan blive dyrt at spare kroner 

• Behold overbygningen i Mønsted 

• Uden tilbud i Mønsted flyttes børnene til Viborg eller Skive (Privat/friskole) 

• Mønsted Skole er velholdt og ligger godt i naturen. Benyt det! Der er passet godt på den.  

• Byg  Skole i Stoholm, som passer til det behov, der er det. 

• Romlund → Sparkær Skole 

• Ravnstrup → Mønsted Skole 

• Kunne man have flere alderintegrerede klasser – ligesom Karup Skole 

• Evt. udbrede det til flere skoler i Viborg Kommune 

• Hvad får man for det man giver afkald på? 

• Ændring af fordeling/tildelings-modellen → pengene skal følge barnet 

• Ændring i den nuværende sammensætning af skoledistrikter ex. ravnstrup til mønsted i stedet 
for Hald Ege – bussen kører lige til Mønsted Skole fra Ravnstrup 

• Se på udgifter i central administrationen i Viborg Kommune og brug besparelserne på 
nuværende skoler. Se ex. fra Cepos, der viser, at Viborg Kommune kan spare 85 mio kr hvert år 
hvis det drives lige så godt som andre kommuner. Træk nogle opgaver ud lokalt  

• At en skolebus også kan fragte ”Viborg Børn” til oplandet (Sparkær) 

• I stedet for 3. klasser på hver årgang på Vestervang så flyt børn ud  i oplandet og værn om de 
små samfund 

• Slå klasser sammen (f.eks. 0-1, 2-3 osv.) så er skolen bevaret til hvis børnetallet stiger igen 

• Flyt elever fra Hald Ege skoledistrikt til Sparkær 

• Evt. også fra Løgstrup Skoledistrikt 

• Løsning: ændring af skolegrænserne 



• 0-6 klasse i Sparkær Skole → Børnene ”lærer” at gå i skole inden de kommer hen til en anden 
skole 

• Indslusning af vuggestue og børnehave under samme tag vil hæve antallet af børn → friskole 

• Styrkelse af Sparkær og Mønsted Skoler men bevarelse af matriklerne 

•  
 

Øvrige vigtige pointer og temaer: 

• Hold liv i lokalområdet. 

• Hvordan vil I så holde liv i foreningslivet? 

• INGEN GRØN OMSTILLING, PGA STIGENDE TRANSPORT! 
 

• Udfordringer på sammenhængskraft i landområderne.  

• Udfordrer foreningslivet. Fastholdelse af de større elever i fx idrætsforeninger, spejder etc. 

• Bygningsmassen er der uanset hvad? – og skal vedligeholdes og opvarmes. 

• Socio-økonomiske forhold (Karup/Kølvrå er udfordret på udfordrede familier – har brug for skole 
i nærområdet). 

• Fokus på at skabe attraktive arbejdspladser. 
 

• Viborg Kommune arbejder via Sammenhængsmodellen på at styrke kommunens mindre byer. 
Lukning/barbering af Sparkær Skole – afvikling og ikke udvikling. 

• Børnene kan tidligt i livet transportere sig selv til skole når skolen ligger i landsbyen. Ved 
nedlukning skal børnene transporteres (=passivitet frem for aktivitet). 

• Små klasser giver bedre mulighed for at inddrage fysiske aktiviteter i undervisningen. 

• Sparkærs unge mennesker flytter pt. tilbage til byen. Det er fordi de gerne vil have deres 
kommende børn i skole i Sparkær. 

• Forøg indsatsen fra VKs side for at fremme bosætning i de mindre samfund. Så vil børnetallet 
vokse derude automatisk. 

• Trinbræt i Sparkær vil statistisk set give befolkningstilvækst og dermed potentielt flere 
skolebørn. Det viser erfaringerne fra andre tilsvarende mindre byer i Jylland som har trinbræt. 

 

• Det kræver et vist elevantal at kunne sikre et reelt udbud af valgfag. To spor gør det vanskeligt 
(reelt umuligt) at udbyde valgfag. 

• Det kræver også et vist elevantal at sikre muligheder for faglig sparring blandt det pædagogiske 
personale. 

• Vi ønsker ikke at lærerne sal pendle mellem to eller flere matrikler og bruge arbejdstid på 
transport frem for tid med elever og kolleger. 

 

• Kathrine Rodhe: ”Skolepolitik er ikke landdistrikt politik” JO eller delvis når størstedelen af Viborg 
Kommune er ”land”! De påvirker stærkt hinanden og I har et ansvar. 
 

• Udvide Mønsted børnehus → lukke overbygningen 

• Beregning af logistikken af børn fra Mønsted til Stoholm 

• Skolen i Mønsted står med tomme klasseværelser 

• At tænke på børns tryghed og nærhed i opvæksten 

• Børns trivsel er vigtig for forældre 

• At der bliver for langt til pasningsmulighed 

• Tog kommer til Sparkær, forældre vælger Viborg, når børn stopper på Sparkær Skole i 3. klasse 

• Transport 



• At man tænker på fremgang i de små byer 

• Der er investeret meget i Sparkær bl.a. Togstop, byggegrunde, lejeboliger 

• Forældre vælger det der er bedst for deres børn og nogle børn har brug for små klasser/skoler 
for de kan klare en skolegang. Vigtigt at investerere i børn, mens de små så de ikke bliver dyre 
som voksen 

• Fri transport i forhold til den valgte skole 

• At der skal være en distriktsskoleleder og så en pædagogisk leder på hver skole, så kan man 
spare på skole leder og derved også lønudgift  

• Der skal være muligheder for udstykninger i alle lokalområder 

• Erhvervsgrunde 

• Der vil stadig mangle penge 

• FLERE ELEVER PER KLASSE ER IKKE LIG MED KVALITET 

• Hvad er konsekvensen ved fællesledelse?  

• Buskørsel 

• Det enkelte barnsbehov. Særlige behov 

• Dagtilbud og Skoler er vigtige for det lokale samfund 

• Det med en million i besparelser pr. klasse? Hvis der kommer flere elever, skal der vel også 
ekstra lærer på 

• Hvis man som en ”svag elev” kommer i en større klasse, så bliver der vel også mindre tid til den 
elev 

• Se på skoledistrikter – Børn fra Hald Ege Skole kan flyttes til Sparkær og Mønsted 

• Får man bedre læring med større skoler? 

• Vi ved f.eks. at de sidste mange år har Mønsted Skole scoret mellem 0,5-1 point bedre karakter 
end i Stoholm. Så sige der er bedre kvalitet i større skoler passer ikke 

• Ved at flytte klasser/skoler, så lukker man også idrætsliveti byerne og måske også lysten generelt 
at gå til sport. Det vil være katastrofalt for det enkelte barn 

• Børn vil lave idræt/fritidsaktiviteter med de børn de går i skole med 

• Aktiviteter i byen og skolen hænger sammen  

• Hvorfor vælger 15 procent privat/folkeskoler 

• Vi skal sikre den procentdel ikke stiger 

• Et par bud er at klassestørrelse + nærværet + trivselen har stor indflydelse 

• Vi skal undgå A- og B-skoler 

• 28 pr. klasse er muligvis bedst økonomisk – men ikke nødvendigvis de bedste for eleverne 

• Der er flere socialt udsatte i ydreområderne 

• Flere penge til landsbyskoler pr. elev 

• Kunne man overveje flere lejeboliger i de landsbyer, hvor skolerne er 

• Flere skilsnisse familier vælger at flytte til byen (Viborg eller Skive) fordi de manger lejeboliger 

• Vi skal som kommune som minimum komme op på gennemsnittet i forhold til hvad der bruges 
pr. elev → vi mangler 10.00 kr. pr. elev 

• Men vil gerne sætte trivsel i fokus, men det er en stor pris for en lille besparelse. Når børnene 
skal bruge en time i bus, er der ikke overskud til at skulle i idrætsforeningen. Alternativt vil 
børnene gå til sport med de venner de har i skolen, og det går dermed ud over den lokale 
idrætsforening 

• Karaktergennemsnittet på landsbyskolerne er højere end i byerne  

• Samle børnehave/skole i Sparkær på en matrikel 

• Børn der er ordblinde eller har andre udfordringer vil få det svært i store klasser. Så vil de ryge i 
specialtilbud hvilket gør at de føler sig udenfor, selv om de sagtens kunne være i normal klasse, 
hvis klasserne ikke overfyldes 



• Bevar De små klasser, De små skoler, De små samfund 

• Der er investeret 10 mio kr. på et tog stop i Sparkær for at skabe udvikling. Men udviklingen 
stopper når vi ikke kan tilbyde pasning og skole til nye familier 

• Billigere byggegrunde for at skabe udvikling i mindre samfund 

• Vores børn er ikke en besparelse, deres opvækst og læring kommer først 

• Hvad er vigtigst? Barnets trivsel eller kommunale besparelser kontra et barn, der ikke trives? 

•  Samhørighed med barnets nærområde → det bliver der ikke noget af med forslaget 

• Jeres forslag om 0-3 klasse i Sparkær Skole… er ikke god !! 

 

 

 

 

 

 


