
Høringssvar fra bestyrelsen ved Hammershøj Skole i forhold til 
forslaget om at Fremtidens Folkeskole i Viborg skal tage 
udgangspunkt i nedenstående principper.  

 
 

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 ved Hammershøj Skole har ingen bemærkninger til, at der fra politisk side ønskes at understøtte 
en fortsat udvikling af skoleområdet i Viborg Kommune. På Hammershøj Skole deler vi også gerne ud af 
vores spændende erfaringer med skoleudvikling. F.eks. erfaringer med en helt anderledes overgang fra 
børnehave til skole samt erfaringer med åben skole, hvor vi bl.a. har det lokale erhvervsliv koblet meget tæt 
på vores udskoling. 

 

2. Alle skoler/matrikler søges bevaret. 

Bestyrelsen ved Hammershøj Skole anerkender den udfordring som Viborgs skolevæsen står overfor som 

følge af et faldende børnetal. 

I det lys finder vi det ikke afgørende, at alle skoler/matrikler bevares. Vi mener, at det er et politisk ansvar at 

vurdere den enkelte skoles bæredygtighed. I vurderingen af hvorvidt en skole er bæredygtig, bør der især 

perspektiveres til Viborg Kommunes ideal om, at borgeren skal opleve sammenhæng. Ift. til borgerens 

oplevelse af sammenhæng mener vi, at det er helt afgørende at: 

1) Alle børn fra samme familie – samt børn fra naboernes familier tilknyttes den samme lokale 

skole. Et godt og sammenhængende børneliv udspringer af en tæt og overskuelig dialog 

mellem skole og hjem. I det lys betragter vi det som et teoretisk og ødelæggende scenarie at 

sende børn fra samme familie samt børn fra samme lokalområde til forskellige skoler for at 

fylde klasserne op.  

  

2) Sammenhæng for borgeren og bæredygtige lokalmiljøer handler også om at få lokale 

kræfter til at spille bedst muligt sammen om udvikle nærmiljøer, der tilbyder attraktive 

rammer omkring: skolegang, indkøb, erhvervsliv, fritidsaktiviteter, bosætning, et sundt 

børneliv etc. I det lys er det et vilkår og et politisk ansvar i en geografisk stor kommune som 

Viborg, at der fordelt over hele kommunen er placeret bæredygtige skoler.   

 

3) Den gennemsnitlige transporttid for en skoles elever ikke bliver alt for stor. 

I lyset af ovenstående tillader vi os at pege på, at en samling af eleverne i større skoler i Viborg by vil være 
mere effektiv til at opnå et økonomisk provenu på skolens drift. Derudover vil en ændring i skoledistrikterne i 
Viborg ikke have den samme konsekvens for samfundets bæredygtighed samt borgerens oplevelse af 
sammenhæng i hverdagen. 

3. Alle skoledistrikter søges sammenlagt med minimum et eller dele af et andet skoledistrikt med 
henblik på fagligt og økonomisk bæredygtige enheder. 

Bestyrelsen ved Hammershøj Skole mener ikke, at samdrevne skoler er svaret på den økonomiske 
udfordring, som Viborgs skolevæsen står overfor. Vi mener helt grundlæggende, at en skole ligger på en 
fysisk placering med et samlet skoledistrikt.  

Såfremt der politisk vælges at fastholde principper, der lægger om til for at drive skoler på flere matrikler, så 
er vi helt uforstående overfor at vælge en model, der pr. automatik involverer alle skoler. Vi mener, der bør 
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træffes bæredygtige beslutninger, der sikre en god drift på alle bestående skoler frem for at vælge en 
symbolhandling, der prøver ”at tage sig spiselig ud”, ved at involvere alle skoler.  

 

4. Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler. 

Jf. ovenstående mener vi, at en skole har en skoleleder. Der er behov for, at distriktsskolen har en lokal 

skoleleder, der har mulighed for at understøtte, at hele lokalområdet støtter op om skolens udvikling.  

 

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

Det er afgørende, at alle bestående skoler har de fornødne ressourcer til at sikre en hensigtsmæssig drift. 

Dette vil sandsynligvis fortsat kræve en betydelig grundtildeling til visse skoler i de områder af kommunen, 

der ikke har den samme befolkningstæthed som de større byområderne. 

 


