
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. 

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. 

God ide at afsætte nye penge til at køre de fælles 
udviklingsprojekter. Det kan dog være bekymrende 
hvor detaljeret skolerne skal styres fra centralt 
hold. 
 

2. Alle skoler/matrikler søges bevaret. Hvor dyrt er det at bevare de små 
skoler/afdelinger set i det store budget. Det 
koster at bevare mangfoldigheden. Det er 
vel en politisk prioritering? 

Hvad er en bæredygtig skole? Er det et 

spor med over 20, 22 eller 24 elever. Er 

det en tosporet med 33 elever. Er det en 3 

sporet med 58 elever? Er aldersintegreret 

eller holddelt kun en løsning for små 

skoler, eller skal store skoler også tænke 

sådan, når de er pressede? 

 
 

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

Kan søskende komme på forskellige skoler 

(også her er der stor forskel på afstand 

mellem skoler i by og på land). I forhold til 

sammenlægning af skoledistrikter: Vær 

opmærksom på, at Vestfjendsskolen 

befinder sig nær flere kommunegrænser. 

Jo mere besværlig, hverdagen bliver for 

børn og voksne, jo større er 

sandsynligheden for, at forældre vælger at 

kigge ud over kommunegrænsen i forhold 

til deres børns skolegang. Hvis forældre 
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med flere børn fremover skal have børn på 

forskellige matrikler, vil det uundgåeligt 

føre til elevflugt. Rigtig mange børn fra 

Vestfjends har markant kortere til Brårup 

Skole i Skive kommune end til Stoholm, 

Sparkær og Mønsted. Har man 

eksempelvis tre børn, der fremover 

risikerer at være på tre forskellige 

matrikler, vil det være oplagt at kigge mod 

Skive, hvor alle kan gå på samme skole. 

Fra Vridsted er der 12 kilometer til Brårup 

Skole i Skive Kommune. Der er også 12 

kilometer til Stoholm, mens der er 17 til 

Sparkær og 13 til Mønsted. Fra Fly er der 

kun godt 6 kilometer til Brårup Skole, mens 

der er 10 til Stoholm, 15 til Sparkær og 14 

til Mønsted.  

Der må også forudses elevflugt, hvis 

overbygningen eksempelvis fjernes fra 

Vestfjendsskolen for i stedet at blive 

placeret i Stoholm. Mange elever skal 

alligevel tage ungdomsuddannelse i Skive, 

så vi er overbevist om, at mange elever vil 

vælge Skive frem for Stoholm. 

Forældre i Vestfjends har allerede tidligere 

vist, at de vil se ud over kommunegrænsen 

frem for at tage til Stoholm. Da 

Vestfjendsskolen i 2007 stod til at miste sin 

overbygning, stod Skive Kommune klar til 

at tage imod alle overbygningseleverne, og 

der var stor opbakning fra både børn og 

forældre til at rykke den vej. Lukningen af 

overbygningen på Vestfjendsskolen blev 

efterfølgende afblæst, men det er vores 

opfattelse at en eventuel samling af 

overbygning i Stoholm vil betyde elevflugt 

til Skive Kommune.  

Vil det mindske bestyrelsens lokale 

forankring, hvis man laver større distrikter. 

Hvad gør det ved det lokale demokrati. 



Der kan afgives kommentarer til alle principper. 

Det er vigtigt at skolen er en del af det 

lokale miljø, så den bliver ved med at være 

en del af lokalsamfundet. 

Sikre attraktive lokale miljøer. 

 

 
 

4. Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler. Er det skoleleder, eller er det en pædagogisk leder 
og med hvilke beføjelser? Ellers er det en god ide. 
Det er vigtigt med ledelse tæt på. 
 

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

skoledistrikter – og baserer sig i højere grad på 

elevtildeling. 

 

I den nuværende tildeling tages der højde lokalt for 
udfordringer med demografi og lignende. Det 
gøres med holddeling, aldersintegrering, pausernes 
længde, og andre lignende tiltag. Den udfordring 
kan blive endnu større for nogle skoler/matrikler. 
Det er vigtigt at have dette med i overvejelserne, 
hvis man overgår til en større vægt på 
elevtildelingen.  
 

Generelt  


