
From:                                 Preben Hansen 
Sent:                                  Thu, 3 Dec 2020 01:02:38 +0100 
To:                                      Charlotte Abrahams 
Subject:                             Høringssvar ang. skolerne i Bjerringbro 
 

Hej Charlotte, 
 
Med hensyn til sammenlægning af skolerne i Bjerringbro, så håber jeg inderligt at der også bliver taget 
stilling til vores børns sikkerhed. 
Der bliver på intet tidspunkt nævnt noget omkring cykelstier i Bjerringbro. Børnene på egeskovskolen 
har god adgang og en nogenlunde sikker rute til og fra skole. Men skal alle børn pludselig til at cykle til 
bøgeskovskolen, så forventer vi forældre også, at der bliver lavet sikker skoleveje i form af cykelstier 
på Østergade, Vestergade, realskolevej, Nørregade og Markedsgade/ Brogade. Selvom der er et dalende 
antal af skolebørn, så er det jo stadig en del børn der skal ud på en længere cykeltur. 
 
Det føles som om, at man kun har fokus på sammenlægningen og hvad der bedst kan betale sig 
økonomisk, men lægger man beløbet på færdselssikkerheden og forbedring af vejsystemet til budgettet, 
så er det jo ikke sikkert at det hele hænger sammen.  
 
Jeg syntes, at det er vigtigt at have med i overvejelserne, både hvis der bygges en ny skole eller man 
bibeholder bøgeskovskolen som en samlet skole. 
 
Argumentet vi har hørt for at det netop skal være bøgeskovskolen som bliver samlingspunktet, er 
blandt andet at gymnasiet og videnskabshuset er tæt på. Vores børn bruger hallen/svømmehallen 2 
gange om ugen, til idræt og svømning. Jeg tvivler meget på, at de vil bruge gymnasiet ellers 
videnskabshuset flere gange om ugen? 
 
Jeg håber meget på, at i vil huske børnene i alle jeres beregninger - det virker som om, at det hele ikke 
er helt gennemtænkt, da de møder vi har haft aldrig har fokuseret på trafiksikkerheden. 
Vi hørte derimod, hvor vigtigt det var at beholde alle lærerne som er ansat på nuværende tidspunkt, 
selvom elevtallet er dalende. Hvis et firma med dalende omsætning ville beholde alle ansatte, ja så ville 
det hurtigt få ende. 
 
På forhånd tak, og beklager at jeg ikke kunne få det ønskede skema kopieret ind i mailen. 
 
Med venlig hilsen, 
Preben Hansen 
Elmevej 11 
Bjerringbro 
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