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Skema til høringssvar vedr. sammenlægning af Bøgeskovskolen og 
Egeskovskolen 

Dette skema skal benyttes til høringssvar vedr. sammenlægning af skolerne i Bjerringbro. Skemaet skal 
efterfølgende indsendes til Charlotte Abrahams på e-mail: ca7@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 torsdag den 03-12-2020. 

Du kan læse mere om de enkelte punkter i Byrådets beslutning den 07-10-2020 (sag 6). I bilag 2 til 
sagen er et forslag til udmøntning beskrevet.  

Skabelon til indgivelse af høringssvar findes på næste side. 

 

Hvem indgiver høringssvar? 
HUSK at angive hvem der indgiver høringssvar. 
 

Poul Erik Jensen 
Brogade 24 K 
8850 Bjerringbro 

mailto:ca7@viborg.dk
mailto:ca7@viborg.dk
https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Byraadet-pr-1-januar-2018/2020/10/07102020202010071700#6
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Emner Høringssvar 

Sammenlægning af skolerne i Bjerringbro 

Egeskovskolen og Bøgeskovskolen lukkes pr. 31-
07-2021 og der åbner en ny skole i Bjerringbro 
med ét samlet skoledistrikt pr. 01-08-2021. 

Den nye skole vil omfatte 0.-9. klassetrin, 
specialafdeling og skolefritidsordning. 

Jeg går ud fra, at 0-9 klassetrin vil blive bevaret 
på begge matrikler ? 

Placering af ny skole i Bjerringbro 

Den nye skole vil bestå af to afdelinger på de 
eksisterende lokationer. 

Der lægges op til en dialog i lokalområdet i 
forhold til om de to afdelinger på sigt skal samles 
på en matrikel. 

Hvornår kommer der en offentlig dialog ? 
Pga. Corona har det jo ikke kunnet lade sig gøre 
endnu. 
 
Det eneste der er sket, ar den underskrifts 
indsamling der pt. Er i gang. 

Skolebestyrelsens sammensætning 

De nuværende medlemmer af de to 
skolebestyrelser fortsætter som en samlet 
overgangsskolebestyrelse i skoleåret 2021/2022 

Der vil være valg til en ny fælles skolebestyrelse i 
foråret 2022 jf. styrelsesvedtægten. 

Alternativt vil der skulle være valg til ny 
skolebestyrelse jf. styrelsesvedtægten i foråret 
2021 med henblik på tiltrædelse 01-08-2021. 

Jeg har den opfattelse, at de nuværende 2 
skolebestyrelser overhovedet ikke kan arbejde 
sammen, derfor fore slår jeg, At der afholdes 
nyvalg til én samlet skolebestyrelse i foråret 
2021, så der bliver valgt nogle nye medlemmer, 
der ikke er sidder fast i gamle traditioner. 

MED-udvalgets sammensætning 

Det nuværende MED-udvalg fortsætter som et 
samlet MED-udvalg i skoleåret 2021/2022. 

Der vil være valg til et nyt MED-udvalg i foråret 
2022 

Alternativt vil der skulle være valg til nyt MED-
udvalg jf. styrelsesvedtægten i foråret 2021 med 
henblik på tiltrædelse 01-08-2021 

Det samme svar vil gøre sig gældende her iflg. 
ovenstående. 
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Økonomi 

I forbindelse med budgetforliget for 2021-2024 
afsættes der ud over ovenstående budget: 

 670.000 kr. til nulstilling af 
Egeskovskolens og Bøgeskovskolens 
budget 

 400.000 kr. til understøttelse af skolens 
pædagogiske omstillingsproces 

 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 som 
fusionstillæg så en ny samlet skole kan 
komme godt i gang 

 18 mio. kr. i 2024 og yderligere 24 mio. i 
2025 på anlæg til en samlet løsning for 
skolerne i Bjerringbro. Der er ikke med 
beløbet taget stilling til om, der vil være 
tale om en løsning på én matrikel eller på 
to. Der lægges op til en dialog i 
lokalområdet om den fremtidige løsning. 

Hvornår kommer denne dialog ? 

Fordeling af elever 

I takt med oprettelse af nye 0. klasser vil antallet 
af klasser på sigt blive reduceret til 3 spor i 
gennemsnit. Det foreslås, at følgende principper 
skal ligge til grund for fordeling af elever på de, i 
første omgang, to afdelinger i skoledistriktet: 

1. Ønske om placering 
2. Søskende fordel 
3. Afstand 
4. Mulighed for at følges med andre elever, 

der bor tæt på 

 

Ledelse 

Der vil på en ny samlet skole i Bjerringbro være 
én overordnet skoleleder. Derudover vil der være 
3 afdelingsledere på hver afdeling. 

Skoleleder skal i samarbejde med 
skolebestyrelsen løbende tilpasse 
ledelsesstrukturen i forhold til det konkrete 
behov. Der skal være ledelse på begge afdelinger, 
så længe der ikke er mulighed for at samle 
eleverne geografisk. 
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Personale 

Alt personale på skolerne er ansat i Viborg 
kommune midlertidigt på xx tjenestested, dvs. at 
personalet vil kunne flyttes til at andet 
tjenestested uden, at dette ændrer deres 
ansættelsesforhold. Dette kan begrundes 
pædagogisk eller strukturelt og med inddragelse 
af den konkrete medarbejder. 

På ny Bjerringbro skole vil personalet kunne 
arbejde på begge afdelinger og det vil være en 
lokal ledelsesbeslutning, med inddragelse af MED, 
at udarbejde retningslinjer for dette. 

 

Jeg vil sluttelig gøre opmærksom på, at 
skolevejen mellem de 2 skoler, formentlig er 
den farligste i hele kommunen. 

Dette understreget af, at der er 2 meget 
farlige rundkørsler, samt at cykelstien de 
fleste steder kun er ca. 1 m , bred. 

Da jeg selv bor på Brogade i Bjerringbro, 
oplever jeg dagligt, at biler meget ofte kører 
med stor hastighed, samt, at venstre svinget 
fra Brogade ind til Bøgeskovskolen er en 
snæver flaskehals. 

Der vil blive stor trængsel på Brogade frem 
til bøgeskovskolen speciel om morgenen, da 
Børnehaven har frakørsel samme sted.  

 

 


