
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. 

Der kan afgives kommentarer til alle principper. 

Hvem indgiver høringssvar? 

 

Skolebestyrelsen og MED-udvalg Vestre 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. 

I dette skoleår kører der et projekt omkring 
inkluderende læringsmiljøer. Vi ønsker at bevare 
fokus på de eksisterende projekter på de enkelte 
skoler, og at der sættes ressourcer af til 
fremadrettet at bevare eller udvikle eksisterende 
projekter.  Ledelserne på skolerne skal inddrages i 

processen omkring tildeling og prioritering af 
ressourcer til de enkelte projekter. 

2. Alle skoler/matrikler søges bevaret. Vi sigter i mod at alle, økonomisk og fagligt, 
bæredygtige skoler bevares. 
Skolebestyrelsen på Vestre Skole anerkender 
ønsket om at bevare alle matrikler rundt i 

kommunen, men det er næppe muligt at sikre 
faglig høj kvalitet indenfor de nuværende 

økonomiske rammer. Derfor opfordres 
kommunens politikere til enten at lave en 
omstrukturering eller tildele flere midler. 

3. Alle skoledistrikter søges sammenlagt med 

minimum et eller dele af et andet skoledistrikt 
med henblik på fagligt og økonomisk bæredygtige 
enheder. 

Vi ser en del udfordringer i forhold til, hvordan 

sammenlægningen af skoledistrikter skal foregå i 
praksis. 
Se punkt 2! 

4. Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler. Ja. Der skal være fuld tilstedeværelse af både 
skole- og pædagogfagligledelse på alle matrikler. 

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

 

Skolebestyrelsen på Vestre Skole ser gerne at en 
fremtidig tildelingsmodel i højere grad afspejler 
elevernes/forældrenes socioøkonomiske profil på 
skolen og ikke i distriktet. 
Det giver mulighed for at styrke kvaliteten på de 
enkelte folkeskoler ved at tildelingen sker ud fra 
det faktiske socioøkonomiske grundlag og ikke 

distriktsgrundlaget. 
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