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Løgstrup Skole den 16. juni 2020 

Hørringssvar - Principper for fremtidens skolevæsen i Viborg Kommune 
 

Høringssvar fra skolebestyrelsen og L-MED ved Løgstrup Skole 

1. Kvalitet og indhold 
Der afsættes ekstra ressourcer til fælles udviklingsprojekter på skoleområdet i forhold 

til at styrke, inkluderende praksis, overgange, åben skole, videreudvikling af 

teamsamarbejde etc. Når Børne og ungeudvalget både ønsker at prioritere ekstra 

ressourcer til udviklingsprojekter mv på skoleområdet og samtidig ønsker at prioritere 

alle matrikler, så er det skolebestyrelsens og L-MED holdning, at udvalget vil det hele 

– og ikke tør prioritere. Hvis begge områder prioriteres, vil det medføre at den 

enkelte skole tildeles for få ressourcer, til at vi kan løfte opgaven jf. folkeskoleloven 

og med et ambitionsniveau der sikrer, at alle børn i praksis bliver så dygtige som 

deres læringsforudsætninger giver mulighed for.  

Særligt er vi bekymret for midlerne til almenområdet. Når vi med rette sikrer de 

fornødne midler til specialskole og specialklasserækkerne, så er der kun 

almenområdet tilbage til at betale for, at der skal holdes liv i alle matrikler – samtidig 

med, at vi skal afsætte ekstra ressourcer til udvikling mv. Desuden er 

skolebestyrelsens og L-MED bekymret for, at der bliver flere øremærkede indsatser 

ind i almenområdet. For nuværende er der allerede ”uddannelse for alle” samt den 

nye ordblindeindsats – dette betyder, at skoleledelserne bliver bundet i forhold til at 

sikre den bedste drift på skolen.  

2. Skoledistrikter/klassedannelse 
Alle skoler/matrikler søges bevaret. Og alle skoledistrikter søges sammenlagt med 

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

bæredygtige enheder. 

Skoleområdet i Viborg Kommune har aldrig haft færre ressourcer end dags dato, og vi 

er alle bekendte med, at der i den kommende årrække fortsat er faldende elevtal. 

Derfor er det skolebestyrelsens og L-MED holdning, at Børne- og Ungeudvalget skal 

tage ansvaret på sig, og prioritere og revurdere i principperne for skolestruktur. 

Skolebestyrelsen og L-MED ønsker at Børne- og Ungeudvalget skal sikre, at alle 

skoler i drift har de fornødne ressourcer til at lave god skole for børnene – og en god 

arbejdsplads for medarbejderne.  

Skolebestyrelsen og L-MED er undrende overfor at udvalget som princip ønsker at 

sammenlægge alle skoledistrikter med minimum et eller flere distrikter med henblik 

på at sikre bæredygtige enheder. Vi foreslår at ordlyden i stedet kunne være, at de 

distrikter, der pt ikke er økonomisk bæredygtige skal sammenlægges med minimum 
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eet andet distrikt – dette kan selvfølgelig både være et ”bæredygtigt” eller et ”ikke 

bæredygtigt” distrikt. Men at udvalget som princip ønsker at sammenlægge 

bæredygtige distrikter for at sikre bæredygtigheden – det giver ingen mening – med 

mindre, at udvalget som princip ønsker at spare på udgiften til øverste leder. I dette 

tilfælde vil vi påpege, at der vil gå nogle år, inden den besparelse træder i kraft. 

Samtidig mener skolebestyrelsen og L-MED ikke, at det er besparelsen på øverste 

leder, der skal sikre bæredygtigheden af folkeskolerne i Viborg. Det er 

skolebestyrelsens og L-MED vurdering, at Børne- og Ungeudvalget med disse 

principper sikrer de bedst mulige vækstbetingelser til fri- og privatskoler i Viborg 

Kommune.  

3. Ledelse 
Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler. Skolebestyrelsen og L-MED er enig i, at 

der skal være skoleledelse på alle distrikter.  

4. Tildelingsmodel 
Den fremtidige tildelingsmodel tager udgangspunkt i den nye skolestruktur med færre 

skoledistrikter – og baserer sig i højere grad på elevtildeling. Skolebestyrelsen er 

enige i, at ressourcetildelingsmodellen skal tilpasses skolestrukturen, som den 

vedtages. 


