
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?  
  

  

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.  

 
Det er rigtigt positivt, at man ønsker at understøtte 
de mange udviklingsprojekter med flere midler. Det 

er dog vigtigt, at midlerne ikke tages fra 
skoleområdets nuværende økonomi, men tilføres 
som reelle ekstra penge. 

2. Alle skoler/matrikler søges bevaret.  Det er vigtigt, at en fremtidig organisering på 
skoleområdet giver det bedste kvalitetsmæssige 

tilbud til børnene og samtidigt er økonomisk 
bæredygtigt  
 
Vi opfordrer til, at man politisk kigger på, hvad der 
kan bidrage positivt ind i 
Sammenhængsmodellen, og at vi sikrer, at vi har 
vedligeholdelses- og driftsmæssigt rentable 

enheder. 

Endvidere skal grundlaget for bevarelse af skoler og 
matrikler defineres og begrundes. Bevarelsens 
formål skal være transparent, og der skal skelnes 
mellem bevarelse af pædagogisk/didaktiske og 
trivselsmæssige årsager på den ene side, og 

bevarelse som understøttelse af lokalsamfund på 
den anden. Det skal således gøres tydeligt for 
skatteyderne om prioriteringen af en bevarelse af 
en skole eller matrikel er begrundet med 
læringsmæssige fordele for elever eller ej.  
   

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

Store distrikter kan ikke være et mål i sig selv. Der 
skal nødvendigvis være faglige, pædagogiske og 
økonomiske fordele bag en ændring af 
skoledistrikterne. 
Elevernes trivsel og personalets arbejdsforhold skal 
også tænkes ind. Det er personalet, der 

skal løfte den overordnede faglige bæredygtighed, 
som gavner elevernes læring. 
Ved sammenlægning af flere skoledistrikter skal der 
være et fokus på, at elevfordelingen ikke skaber 
unødige konflikter.  

4. Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler.  Der skal være relevant og nærværende ledelse 
på alle skoler/matrikler.   
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5. Den fremtidige tildelingsmodel tager 

udgangspunkt i den nye skolestruktur med færre 
skoledistrikter – og baserer sig i højere grad på 
elevtildeling.  
  

 En tildelingsmodel med mindre eller ingen 

grundtildeling vil betyde, at mindre skoler vil få det 
svære end i dag.  
Det betyder også, at skoler med lavere 
klassekvotient vil være i fare for at ende med et 
mindre kvalificeret fagligt tilbud. 

Hvis det fastholdes, at en ny tildelingsmodel i højere 
grad skal basere sig på elevtal, bør indfasningen ske 
over en årrække. 

Generelt    

 


