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Fremtidens Folkeskole i Viborg Kommune 

 

BUU opfordrer skolebestyrelserne i Viborg Kommune til dialog og høring om principperne for Fremtidens 

Folkeskole. Principperne skal ligge til grund for understøttelse af både pædagogisk og strukturel 

nytænkning af Fremtidens Folkeskole i Viborg Kommune. 

Dette procesarbejde med principper hilser vi fra skolebestyrelsen ved Rødkærsbro Skole velkommen og vi 

ser specielt positivt på ønsket om at danne ens og fælles standarder for kvaliteten i folkeskolerne i ét 

samlet Viborg Kommune. 

 

Sagsfremstilling; Børne- og Ungdomsudvalget, Viborg Kommune 

1. Kvalitet og indhold 

1.1 Der afsættes ekstra ressourcer til fælles udviklingsprojekter på skoleområdet i forhold til at 

styrke, inkluderende praksis, overgange, åben skole, videreudvikling af teamsamarbejde etc. 

 

Ad 1.1.: 

Vi ser meget positivt på arbejdet med udviklingsprojekter, herunder kvaliteten i skolens faglige og sociale 

sfære, flekstabile overgange og tværfagligt samarbejde mellem klassetrin samt et kvalitetsløft på 

valgfagsområdet. Vigtigst, for at få kommunens forældre til at tænke folkeskolen som det naturlige valg, er 

at danne ens og fælles standarder for det høje kvalitetsniveau i folkeskolerne i ét samlet Viborg Kommune. 

Sidst men ikke mindst står det klart at folkeskolerne i Viborg Kommune skal dygtiggøre sig i at sprede dette 

budskab. Kvaliteten i undervisningsmiljøet skal efterprøves og højnes, men dertil skal vi huske at fortælle 

det til omverdenen. Altså at folkeskolerne bliver markedsført for alt det vi kan, med afsender Viborg 

Kommune. Hertil kan de enkelte skoler markedsføre de ekstra ting, som fremmes på netop deres matrikel. 

Der ses en stigende tendens til valget af fri- og privatskoler. Dette sker både på baggrund af 

sammenlægninger af udskolinger, lukkede skoler, geografi, for mange elever i klasserne samt for få 

ressourcer i folkeskolen jf. undersøgelse fra 2017 udarbejdet af Skole & Forældre. 

Ifølge folkeskoleekspert og forskningschef ved VIA University College Andreas Rasch-Christensen, er der en 

alarmerende tendens til, at flere forældre fravælger folkeskolen uden at have stiftet bekendtskab med den. 

Tal fra 2017 viser at 17% af de børn, som startede i 0. klasse, valgte en fri- eller privatskole fremfor en 

folkeskole, hvilket forældrene til dels vælger da den lokale folkeskole er lukket eller er blevet sammenlagt 

med en anden skole, fortæller Andreas Rasch-Christensen. En anden forklaring på vandringen til fri- og 

private- skoletilbud kan ifølge Andreas Rasch-Christensen være, at folkeskolen de senere år er blevet 

"presset maksimalt" med inklusion, nye arbejdstidsregler for lærerne, en periode med højt sygefravær og 

stigende vikarforbrug. 

Som skolebestyrelse ved Rødkærsbro Skole, vil vi kæmpe for at ændre denne tendens med baggrund i en 

lokal og tryg folkeskole med en høj faglig kvalitet. 
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Hvad skal kendetegne kvalitet og indhold i vores fælles skolevæsen; ”Hvad får man hvis man melder sit 

barn ind i en folkeskole i Viborg Kommune”? 

Indskolingen er den ”sælgende kraft” i denne sammenhæng, da det er her forældrene står i valget om 

folkeskole, friskole eller privatskole.  

I Indskolingen er begreber som; tryghed, nærvær, ordentlighed og overskuelighed meget vigtige. Ligeledes 

skal læringsmiljøet være inspirerende og kreativt.  

Vi oplever at disse værdier er til stede på Rødkærsbro Skole, men ser det også som en nødvendighed at 

have fokus på opretholdelse heraf kontinuerligt. Altså at der til stadighed tilføres de ressourcer, i form af 

lærere og pædagoger, som det kræver for at skabe bl.a. tryghed. 

Ifølge VIVE har trivselsudfordringer i overgangen fra dagtilbud samt starten i indskolingen, betydning for 

elevernes fortsatte skolegang, og for hvor godt de klarer sig senere i livet ift. uddannelse og beskæftigelse. 

Derfor endnu mere vigtigt at skabe ro og tryghed i starten af skolestart. Fokus på at håndtere konflikter i 

klasserummet samt i den sociale sfære.  

Co-teaching eller en tolærerordning kan danne basis for denne ro og tryghed samt for den vigtige sporing 

der er af elever, som mistrives. Kan vi som kommune få udlevet og kommunikeret at vi ikke vil være med til 

at ”tabe” disse elever, men i stedet hjælpe dem godt på vej, har vi lige så stor tiltrækningskraft som en fri- 

eller privatskole for nye skole-forældre. 

Forsøg med disse tolærerordninger peger på en styrkelse af klasseledelse og understøtter elever med 

adfærdsproblemer, jf. VIVE, som vil gå videre og undersøge langtidseffekten heraf, hvilken de har set i USA, 

hvor det f.eks. peger mod mindre kriminalitet blandt unge. 

Gevinsten ved tolærerordninger gælder naturligvis i alle skolens afdelinger, indskoling, mellemtrin samt 

udskoling. Undersøgelser fra et projekt ved Århus Universitet og undervisningsministeriet i skoleår 12/13 

på 6. årgang viser at kombinationen; lærer og pædagogisk medarbejder fungerer bedst.  

På mellemtrinet er man midt i sit skoleforløb. Begreber som engagement og videbegær, er centrale i denne 

aldersgruppe. Motivation, begejstring og fællesskab er værdier, som skolen skal lægge specielt vægt på i 

disse skoleår, for at opretholde engagementet hos eleverne. 

Her kan lokalsamfundet spille en vigtig rolle idet praksislæring via erhverv og foreninger medgiver en større 

forståelse for brugen af de enkelte fag i folkeskolen samt en samhørighed i større perspektiv end blot 

indenfor klasserummets fire vægge. 

Ligeledes er den fortsatte tryghed og trivsel punkter, som vi må og skal følge op på også på mellemtrinet.  

En styrkelse af udskolingen bør sigte mod at sikre høj faglig kvalitet i undervisningen, et tilstrækkeligt 

dækkende udbud af valgfag af høj kvalitet, samt inddragelse af uddannelsesinstitutioner, klub- og 

foreningsliv, erhverv og virksomheder i undervisningen i forbindelse med mere målrettet at sigte mod at 

forberede eleverne bedre til en efterfølgende ungdomsuddannelse jf. skolereformens målsætninger. Vi 

ønsker at være med til at sikre, at vores elever får de optimale muligheder for at komme godt videre i livet, 

og vi skaber derfor en udskoling, som er præget af et højt fagligt niveau samt en række faglige og sociale 

forventninger til eleverne. Vi ved også at valgfag kan have stor betydning for elevernes motivation, derfor 

er det også vigtigt at styrke dette område. 
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Som helhed for alle tre afdelinger, ser vi det som et uomtvisteligt faktum at vi skal bevare vores skoler i 

Viborg Kommune og alle de steder det er muligt, at bevare helhedsskolen fra 0. – 9. årgang, da kvaliteten i 

den faglige såvel som sociale læring eleverne imellem – på tværs af klassetrin er så utrolig vigtig for 

samhørigheden, vi-følelsen og trygheden. Og netop tryghed er grobund for trivsel og trivsel er basis for 

engagement, motivation og begejstring for at lære. 

Dertil vil man som forældre ofte vælge en skole, hvor barnet kan være og lære hele sin skolegang samt 

opnå den sociale læring der er i samarbejdet på tværs af årgange og afdelinger. 

Vi kan derudover have en bekymring vedrørende det samarbejde skolerne har med familieafdelingen og 

PPL omkring børnene. Vi ønsker ikke at ”slippe” elever i overbygningen, i år hvor det er vigtigt at vi er tæt 

på eleverne og deres færden. 

Helhedsskolen samlet med synergien mellem børnehus, skole, sfo, klub og foreningsliv er essentiel, for at 

kunne tiltrække og beholde vores elever på Rødkærsbro Skole, som for alle kommunens øvrige 

landsbyskoler. 

Hertil vil vi også fremhæve at kvaliteten i folkeskolen hænger sammen med ressourcer ift. lærere og 

pædagoger. I en evaluering af udviklingen i reformårene 2014-2018 fra ”Elevernes læring, trivsel og 

oplevelser af undervisningen i folkeskolen” fra 2020 konkluderes det at der er tæt sammenhæng mellem ro 

i klassen og elever der hører efter i timerne;  

”… Udskolingselever, der går i klasser, hvor læreren sørger for ro, klarer sig endvidere bedre ved 

folkeskolens afgangsprøver, end de elever, som ikke oplever samme grad af ro.”  

”… Vigtigheden af gode relationer er meget tydelig i de kvalitative analyser, og uanset blandt andet alder og 

skolekontekst har gode relationer til lærerne stor betydning for elevernes motivation.” 

”… En pointe, som går igen i fokusgrupperne med elever på både mellemtrinnet og i udskolingen, er, at de 

fx forklarer manglende opgavedifferentiering med en oplevelse af, at lærerne ikke har tid nok. Det er også 

dette bud på en forklaring – altså lærernes manglende tid – som eleverne giver i de tilfælde, hvor de ikke 

oplever at få tilstrækkelig feedback på deres skolearbejde” 

Viborg Kommune må altså heller ikke slække på lærerens tid med eleverne, ej heller på deres 

forberedelsestid og evalueringsmuligheder.  

 

Forhold af betydning for elevernes læringsudbytter – herunder skolestørrelse 

Med baggrund i BUUs forslag om at samle f.eks. udskolinger i én stor enhed, har skolebestyrelsen ved 

Rødkærsbro Skole undersøgt om der er forskningsfaglig evidens for at store skoler giver bedre mulighed for 

læring, eller om fælles overbygningsskoler har været ”attraktive ungemiljøer” og fundet følgende 

sammenfatning fra notatet ”Små og store skoler – et notat om forskningen”: ”Der er hverken i 

internationale eller danske metaanalyser evidens for, at skolestørrelsen isoleret betragtet har nogen 

indflydelse på elevernes resultater på folkeskoleniveau” (MG, 19.1.2015). 

Til gengæld ser vi flere eksempler på danske kommuner, som tidligere har lavet denne handling, at samle 

skoler og afdelinger, som netop sander, at resultatet af denne handling ikke har ført kvalitet med sig. 

Herunder tænker vi på Esbjerg, Fredericia og Holbæk. 
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I forhold til hvad der så har indflydelse på elevernes udbytte af undervisningen og fremmer elevernes 

læring er forskernes svar entydige. Det er læreren, som har den stærkeste indflydelse på, hvor meget 

eleverne lærer. Dette fremgår især i John Hatties (2008+2013) resume af internationale 

forskningsundersøgelser omkring elevernes udbytte af undervisningen. Ifølge Hattie er de 6 stærkeste 

indflydelsesfaktorer på elevens læring: 

• Elevforventning/selvrapportering (1,44) 

• Lærerens troværdighed (0,90) 

• Formativ evaluering (0,90) 

• Klassediskussion (0,82) 

• Lærertydelighed (0,75) 

• Feedback (0,75) 

Ifølge Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2011) skal opmærksomheden rettes mod 11 forhold, 

der har betydning for elevernes præstationer 

• HR i skoleledelse. Erfaring og tilgængelighed. 

• Pædagogisk ledelse. Understøttelse og rådgivning af læreren 

• Elevens mulighed for at lære. Lærerens evne til at organisere undervisningen 

• Elevens dagligdag skal være velorganiseret og tryg – både i de fysiske og de psykiske omgivelser 

• Et godt læringsklima. Skolen skal være orienteret mod elevens faglige præstationer og 

fremskridtene heri 

• En skolekultur, der fremmer gode relationer mellem elever, mellem lærere og mellem lærere 

og elever 

• Sociale normer og værdier. Hos læreren i professionel udvikling og engagement – hos eleven i 

engageret arbejdsindsats og at yde det bedste 

• Lærerens tilrettelæggelse af undervisning og brug af undervisningsmetoder: 

relationskompetence, regelledelseskompetence og didaktisk kompetence 

• Læreren som aktør i skolens organisation. Stabilitet, uddannelse og teamsamarbejde 

• Elevsammensætningen på skolen. Socioøkonomisk ”stærke” elever – samt piger - har positiv 

effekt på hele klassens præstation 

• Skole-hjem-samarbejdet. Et stærkt og tydeligt forældresamarbejde 

 

Forslag til udviklingsprojekter 

Flekstabile klassetrin 

I perioden efter nød-undervisning grundet Covid-19, har lærere og elever fra indskoling og mellemtrin på 

Rødkærsbro Skole reflekteret over denne form for undervisning, hvor eleverne var delt op på flere hold og 

dermed færre elever i klassen samt færre lærerskift i løbet af dagen. Noget af den læring vi har gjort os er; 

større fordybelse i de faglige aktiviteter, overskud til at udvise større ro og nærvær, mindre 

undervisningstid på konfliktløsning, større følelse af tilstrækkelig som lærer på de små hold, mere ro i 

klassen, meget mere hjælp til eleverne, færre konflikter, flere er trygge, kan bedre overskue tingene og 

byder mere ind. Mange er blomstret op. (Se pressemeddelelse i Bilag 1.) 

Klassestørrelsen har altså stor betydning for den tid, der er til rådighed for fokus på den enkelte elevs 

læring og trivsel samt relationen mellem lærer og elever. 
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I modsætning til læringen ovenfor, kan vi dog se en mulighed for at bevare høj kvalitet og samtidig hæve 

klassekvotienten ved flekstabile overgange og tværfagligt samarbejde mellem klassetrin på den enkelte 

matrikel. Dette vil sandsynligvis fungere bedst i udskolingen. 

Aldersintegrerede grupper, som rækker udover de nuværende fastsatte klassetrin, så der er mulighed for at 

arbejde med antal børn pr. lærer i stedet for en klassekvotient, da grupperne så kan deles i mindre 

holdenheder. 

Fleksible holdstørrelser, som kan dannes på baggrund interesser, undervisningsbehov, samarbejde og 

indlæringsstil. Dermed mulighed for homogene hold, hvor børn på samme udviklingstrin arbejder sammen 

uanset alder – hvilket kan gøre det nemmere for lærerne at undervisningsdifferentiere. 

Ved niveauopdelt undervisning fra eks. 7.-9. klasse, kunne klassedannelsen optimeres samtidig med 

muligheden for en mere fokuseret undervisning. Dette kunne ligeledes frigive nogle lærertimer til 

tolærerordninger ved de hold, som kan drage ekstra fordel heraf. 

Arbejdet med skemaændring, klasseændringer etc. vil være en stor udfordring, men vil måske også kunne 

styrke det faglige niveau generelt. 

Vi ser et tydeligt stort behov for teamsamarbejde omkring de enkelte klasser, for at lykkes med de elever vi 

har. Og kan derfor se en gevinst i at kunne bevare det samme læreteam om den samme gruppe børn, blot 

med differentieret opdeling.  

 

Valgfag og åben skole 

Kvaliteten på valgfagsområdet i folkeskolen er efter vores mening blevet hindret efter ændringen til 

obligatoriske valgfag. Det kunne give et kvalitetsløft om der fandtes ressourcer til skolerne på dette 

område. Således at udbuddet af valgfag kunne optimeres samtidig med at det enkelte valgfag ikke blev 

begrænset af materialeomkostninger, men i stedet gav eleverne mulighed for at udfolde sig. 

Et samarbejde med klub- og foreningsliv i form af f.eks. sportsforeninger, samt lokalt erhverv og 

virksomheder i undervisningen kunne være med til at skabe indhold og fornyelse i disse valgfag samt at 

fastholde og sikre elevernes motivation for læring og kvalificere elevernes valg af ungdomsuddannelse.  

En form for blokundervisning i disse valgfag, kan også give mulighed for større fordybelse, mere åben skole 

samarbejde samt færre skift mellem fag og lærere. 
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2. Skoledistrikter/klassedannelse 

2.1 Alle skoler/matrikler søges bevaret. 

2.2 Alle skoledistrikter søges sammenlagt med minimum et eller dele af et andet skoledistrikt med 

henblik på fagligt og økonomisk bæredygtige enheder. 

 

Ad 2.1.: 

Det optimale for et samlet Viborg Kommune må være at bevare flest mulige skoler/matrikler. Arbejdet i 

Landdistriktsudvalget har til formål at understøtte bæredygtig udvikling i lokalsamfundene i samarbejde 

med de enkelte lokalområder og herigennem styrke og udvikle det lokale demokrati, værdien af lokale 

styrkepositioner, ildsjæle og aktive borgere. Derved finder vi det meget vigtigt at Viborg Kommune 

sammentænker visioner for skoleområdet med kommunens overordnede visioner for udvikling og vækst, 

og adresserer hensyn til såvel faglighed og tilbud, nærhed og trivsel med behovet for at sikre 

vækstpotentialet i kommunens centerbyer. I Kommunalplan 2013-2025, pkt. 5. fremgår: Det er Byrådets 

mål at sikre bosætningsmuligheder i forstæderne, som alternativ til Viborg by. Det er i den sammenhæng 

uomtvisteligt at vækst og udvikling af kommunens centerbyer fordrer lokalt forankrede skoler med 

udviklingspotentiale. 

Med henblik på den fremtidssikrede folkeskole i Viborg Kommune viser prognoserne ligeledes at der efter 

en årrække igen vil være behov for flere stole i de fleste af kommunens skoler. Dertil kan det gå ud over 

sammenhængskraften og opbakningen til vores samfundsmodel. 

Derudover henvises til at de trivselsmålinger, som alle skoler skal gennemføre hvert år. De peger på at den 

sociale trivsel er bundet op på elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og 

fællesskabet, samt tryghed. Dette gør det endnu mere betydningsfuldt at bevare alle skoler og matrikler, 

netop for at elever på alle klassetrin føler et tilhørsforhold og en tryghed, som er kendetegnet ved den 

lokale folkeskole. 

Som en tilføjelse viser analyse fra Cepos; Fri eller folke - om konkurrencen mellem folkeskoler og frie 

grundskoler fra maj 2017, at faktorer som høje klassekvotienter, længere afstand og dårlig trivsel i 

folkeskoler, får forældre til i stigende grad at fravælge dem.  

I Viborg Kommunes befolkningsprognose 2019 – 2034, udarbejdet i marts 2019 viser prognosen at vi fra 

2029 igen vil begynde at se aldersgruppen 6-17-årige stige. Desuden ses det, at Rødkærsbro som område 

fra 2014-2019 har oplevet befolkningstilvækst samt at prognosen for 2019-2034 ligeledes viser en mindre 

befolkningstilvækst. 
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 Ad 2.2.: 

I skolebestyrelsen ved Rødkærsbro Skole kan vi ikke anbefale en sammenlægning af skoledistrikter. Fra 

tidligere praksisfortælling fra to kommuner (Esbjerg og Fredericia) der begge har valgt en løsning med 

skole/skoledistriktssammenlægning og områdeledelse har denne struktur og ledelsesmodel, ikke vist 

evidens for at bidrage til løsning af de identificerede udfordringer, eller at modellen vil bidrage til 

økonomiske besparelser jf. analyse foretaget af Cepos i 2013.  

Via pressemeddelelse samt facebook opslag fra borgmester i Holbæk Kommune Christina Krzyrosiak, 

fortælles det ligeledes, at denne kommune omstrukturerer og satser på flere skoledistrikter. ”… Derfor 

lægger vi op til, at de fire skoleområder nedlægges og bliver til 11 selvstændige skoler. Alle med hver deres 

skoleleder, hver deres skolebestyrelse og hvert deres elevråd.” (Se facebookopslag i bilag 2.) 

Bestyrelsen opfordrer derfor byrådet til en dialog om alternative løsningsmodeller for Fremtidens 

Folkeskoler i Viborg, der i højere grad vil sikre sammentænkning af de målsætninger der adresseres på 

skoleområdet, med Viborg Kommunes øvrige visioner om vækst og udvikling. 

Rødkærsbro Skole har gennem de sidste par år modtaget tre familie fra Århus. Altså vi tiltrækker familier 

fra andre kommuner, med vores små og trygge lokalsamfund, men havde disse familier også valgt et 

mindre lokalsamfund, hvis der ikke var folkeskole fra 0. – 9. årgang…? 

Det er vigtigt at have for øje i sammenhæng med hvordan vi sikrer folkeskolen som det naturlige valg. Vi 

må ikke udslette os selv for at opnå en omkostningsbesparing her og nu. 

  

3. Ledelse 

3.1 Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler. 

 

Ad 3.1.: 

Skolelederne har en vigtig rolle i at løfte folkeskolen blandt andet ved at give retning for skolens arbejde, 

ved at udøve pædagogisk ledelse der styrker medarbejdernes undervisning, og ved at skabe et miljø på 

skolerne hvor elever og medarbejder trives, og hvor der er et stærkt samarbejde mellem skole og hjem. I 

skolereformsnotatet ”Gør en god skole bedre – et fagligt løft af folkeskolen” fremgår det at en succesfuld 

realisering af skolereformen og et løft af folkeskolen forudsætter tydelig og kompetent ledelse. Skolerådets 

formandskab har i sin beretning fra 2012 anbefalet at skolelederne i deres pædagogiske ledelsesopgave 

fokuserer mere på at forbedre selve undervisningen, herunder det professionelle samarbejde mellem 

skolens medarbejdere. Det indebærer blandt andet at skolelederen sætter mål og en klar retning for 

skolens didaktiske og pædagogiske arbejde og sikrer målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne. 

• Som en del af skolereformen foreslås at kompetenceudvikling af skoleledere bør målrettes: 

• Lederens konkrete opgaver og udfordringer i forhold til planlægningen af en 

sammenhængende skoledag 

• En styrkelse af skolelederens pædagogiske ledelse 

• En opkvalificering af ledere og forvaltningschefer til at styre gennem mål og evalueringer og at 

anvende efteruddannelse af lærere og pædagoger strategisk til at nå skolens mål 
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I rapporten Strategisk ledelse i Folkeskolen (Center for Skoleledelse, 2010) peges på at strategisk ledelse 

ikke kan/bør afkobles fra pædagogisk ledelse. Rapporten konkluderer afslutningsvist at det er afgørende at 

indtænke pædagogiske og faglige elementer i den strategiske ledelse, og at skoleledelse i 

forandringsprocesser ofte handler lige så meget om taktisk ledelse, dvs. skolelederens evne til at kunne 

navigere, opsamle og videreudvikle på succeserne undervejs. Lokalt forankret ledelse er væsentlig i 

forandringsprocesser. Forandring kan være en udfordring og stiller krav til skoleledelsens synlighed og 

tydelighed. Tydelig kommunikation er en nøgleforudsætning for gennemførelse af forandringer. 

Kommunikation består ikke alene af det kommunikerende budskab, men også af personlig tilstedeværelse 

og autenticitet både i forhold til personale og forældre. Samtidig vil delegerende ledelse på skolen skabe 

rum for øget strategisk ledelse. 

Der er altså stor vigtighed i en lokal forankret skoleleder og ikke blot en afdelingsleder. Både af strategiske 

og ledelsesmæssige årsager, men også med henblik på lærertilgang, hvor man som ansøger evt., vil 

foretrække skolen med en skoleleder, da det fagligt vil være en fordel at arbejde sammen med en 

skoleleder end en afdelingsleder. Den lokale forankring og viljen til at kæmpe for det lokale (matriklen) er 

også grundstenen i enhver skoleleders virke - at skolelederen kan binde institutioner, foreninger og 

erhvervsliv sammen i lokalsamfundet. 

Vi har altså brug for en skoleleder og et helt lederteam samtidig med at vi har brug for lokale 

skolebestyrelser. En fælles skolebestyrelse risikerer at tabe engagement, når arbejdet kommer så højt op i 

helikopteren at man måske ikke finder sin indflydelse gældende. Det vil fjerne samhørigheden og 

fællesskabet omkring den lokale skole. 

 

4. Tildelingsmodel 

4.1 Den fremtidige tildelingsmodel tager udgangspunkt i den nye skolestruktur med færre 

skoledistrikter – og baserer sig i højere grad på elevtildeling. 

 

Ad 4.1.:  

Vi mener at der er behov for at regne tosprogede elever ind i den socioøkonomiske beregning. Der er et 

øget behov for indsats overfor de elever der er tosprogede, har en anden kultur eller eventuelt har mentale 

udfordringer, som følge af de oplevelser, de måtte have haft i en tidlig alder. Det er nødvendigt med en 

anerkendelse af, at der er behov for ekstra ressourcer hertil, for at kunne gøre en langvarig indsats.  

Hvordan tildelingsmodellen politisk set skal sammensættes, er en kompleks debat. Vigtigst er dog at 

understrege at ingen i det danske samfund kan have glæde af besparelser på Børn- & Unge-området. Der er 

behov for at hæve kvaliteten, trygheden og stabiliteten i de danske folkeskoler og det er vanskeligt at gøre 

samtidig med en økonomisk besparelse. 

Behovet er den sum penge, det koster at drive den skole vi har i dag, med de elever vi har i dag samt de 

omkostninger der er forbundet med det samlede kvalitetsløft. 

 

  



Fremtidens Folkeskole 
Viborg kommune 2020  Skolebestyrelsen ved Rødkærsbro Skole 
 

Samlet konklusion fra skolebestyrelsen ved Rødkærsbro Skole 

I bestyrelsen ønsker vi at gøre hvad vi kan for at bevare vores landsbyskole som en helhedsskole fra 0. – 9. 

klasse, med lokal forankret ledelse, så vi ser ikke at ændringer med struktur ift. skoledistrikter er løsningen. 

Og mener heller ikke at vi kan finde evidens for at der er besparelser at finde ved sammenlægninger mv.  

I stedet finder vi en holdbare løsning i at arbejde med kvaliteten i Viborg Kommunes folkeskoler. At stræbe 

efter de parametre, som forældrene vælger os på baggrund af og derved blive det naturlige valg ved 

skolestart. Derudover kan vi arbejde med differentierede løsninger indenfor hver matrikel. Altså forbedre 

og fremtidssikre vores tilbud til alle elever i Viborg Kommune, fremfor at svække folkeskolen og dermed 

tabe flere kunder. 

Fokus på tryghed, tilgængelighed og nærvær fra et kendt lærerteam, som selv er motiveret af et lederteam, 

som skaber fundament for faglig dygtighed og lærer-trivsel, vil skabe den base, som danner Fremtidens 

Folkeskole. Den Folkeskole, som forældrene ser som det naturlige valg. 

De næste års procesarbejde skal gerne handle om et homogent kvalitetsløft for alle kommunens 

folkeskoler, så vi kommer styrket gennem tiden med faldende børnetal, og hvor folkeskolen vinder en 

større procentdel af eleverne. 

 

På vegne af skolebestyrelsen ved Rødkærsbro Skole 

Helle Rie Lauge, Formand 

 

 

 



Covid-19 åbnede for anderledes struktur på skoledagen 

I over to måneder har lærere, pædagoger og ledelse på Rødkærsbro skole kæmpet en brav kamp med at få 

en skoledag struktureret med høj faglighed og størst; fokus på elevernes sociale samvær – det hele i 

samspænd med afstandsbegrænsninger og håndvask på højt plan. 

De refleksioner som lærere og elever nu kan gøre sig, er dyrebar viden for skolevæsnet i hele Danmark.  

På Rødkærsbro skole har undervisningen for 0.-5. klasse været modulopbygget, hvilket har betydet en 
anderledes form for forberedelse og større fordybelse i de faglige aktiviteter. Charlotte Høj Søndergaard og 
Bente Gaarde Knudsen, som underviser på 3. årgang, udtrykker at de som lærere har haft overskud til at 
udvise større ro og nærvær, fordi de ikke skifter mellem mange klasser eller deltager i forskellige møder i 
løbet af dagen. ”Vi er med dem hele dagen igennem - eleverne oplever færre lærerskift. Så hvis der er 
uenigheder, kan vi måske gribe ind tidligere, eller har større forståelse for, hvad der er sket. Konflikterne 
vokser sig ikke så store, og vi bruger meget mindre undervisningstid på konfliktløsning.”  

På 5. årgang fortæller Mette Pødenphant Kristensen og Kasper Winther Larsen ”Det har helt klart været 
mere intens undervisning, fordi vi er færre elever på holdene. Derfor har der heller ikke været mange 
lektier. Eleverne har været effektive i undervisningen. Vi har haft rigtig meget udeundervisning, hvor vi kan 
lave noget mere alternativt, som f.eks. at arbejde med koordinatsystemer ved at tegne dem med kridt 
udenfor, måle store længder med målebånd, forskellige løbediktater og stafetter, altså undervisning, hvor 
der også læres ”andre ting”, altså hvor der f.eks. sættes mere fokus på samarbejde, legerelationer og lign. 
Det er der helt klart nogle elever som nyder. Især dem som kan have svært ved at koncentrere sig om at 
kigge ned i en bog.” 

Eleverne har været opdelt i mindre hold, for at kunne overholde de sundhedsfaglige anbefalinger i forhold 
til at forhindre smitte og spredning. Erfaringerne herfra er overvældende positive fra både personale og 
elever. På 3. årgang fortæller lærerene ”Man føler sig mere tilstrækkelig som lærer på de små hold. Vi kan 
nå omkring alle eleverne og hjælpe og guide både fagligt og socialt i meget større omfang end normalt. Vi 
har mere tid til relationsarbejde, og vi har bedre overblik over børnenes relationer indbyrdes.” Eleverne på 
3. årgang udtrykker at der er mere ro i klassen, de får meget mere hjælp, der er færre konflikter, nye 
venskaber er opstået og det har givet et større sammenhold.  

”Vi oplever, at eleverne trives i klasserne med færre elever. Flere er trygge, kan bedre overskue tingene og 
byder mere ind. Mange er blomstret op.” siger Charlotte Høj Søndergaard og Bente Gaarde Knudsen 

”Flere elever har givet udtryk for, at det var fedt, at der var meget bedre tid til den enkelte elev på holdene. 

At jeg havde tid til at sætte mig og hjælpe når der var brug for det, i stedet for at skulle nå rundt til alle 22. 

Jeg oplevede så også, at eleverne var rigtig gode til at hjælpe hinanden, da det ligesom blev mere ”tæt” når 

de ikke er så mange. Så kunne én godt spørge højt på holdet om noget, og så kunne de andre snakke med 

om løsningen, så alle fik noget ud af svaret.” fortæller Mette Pødenphant Kristensen fra 5. årgang. Hun 

fortsætter ”Flere hænder har været en kæmpe fordel. Når vi har lavet noget fælles, så har vi jo hver gang 

været to voksne i stedet for én, og det gør virkelig en forskel i at få tingene til at køre uden for meget pjat 

og larm. ” 

”Eleverne har givet udtryk for, at de savner dem ”på den anden side af væggen”.  Men vi har heldigvis 

kunne strukturere skoledagene, så vi har kunnet bruge tid på at være sammen hele klassen ude i det åbne 

klasselokale, med højt til himlen og god afstand. Det har været vigtigt for os, at de ikke skulle føle sig alt for 

opdelt, men stadig have et fællesskab i klassen. Flere elever har givet udtryk for, at holdene har skabt nogle 

andre relationer end tidligere, hvilket har været positivt for dem at opleve. Overordnet set, så har jeg elsket 



den her måde at holde skole på, fordi der har været frihed til at være mere kreativ i planlægningen af 

undervisningen. Det har virkelig været fedt! ” slutter Mette Pødenphant Kristensen.  

Eleverne fra 5. årgang bidrager blandt andet med guldkorn som ”Det er meget hurtigere at få hjælp på de 

mindre hold” og ”Læreren har bedre tid til at sætte dig ned og hjælpe, og så blive indtil man er færdig.” 

Ovenpå disse refleksioner sidder vi som skolebestyrelse med værdifulde erfaringer. Vi ønsker naturligvis at 
støtte op om den større fordybelse hos alle skolens elever, følelsen af mere tilstrækkelighed hos lærerne og 
den ekstra ro og tryghed, som de mindre hold har bevirket. Samtidig ser vi frem til nye tanker og idéer når 
vi til efteråret sammen med Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune genoptager arbejdet med 
forslag til, hvordan fremtidens folkeskole kan se ud. Forslaget skal svare på, hvordan Viborg Kommune 
imødekommer en udfordring med faldende elevtal i de kommenende år.  

På et tidligere dialogmøde mellem skolebestyrelser og Børne- og Ungeudvalget, har sidstnævnte fremsat 
forslag om at imødekomme denne udfordring, ved at optimere elevantallet i klasserne til de 28 elever, som 
folkeskolelovens §17 har fastsat. Det vil på mange af kommunens 26 folkeskoler være en svær opgave, da 
elevantallet på den enkelte skoles årgange simpelthen ikke svarer til denne optimering.  

Dertil kommer de ”Covid-19 erfaringer” vi har gjort os, yderst rettidigt og vi ønsker bestemt at inddrage 
denne viden i dialogen om hvordan vi fremtidssikrer folkeskolerne i Viborg kommune med størst mulig 
kvalitet for elever og medarbejdere, så vi bevarer de fantastiske danske folkeskoler. 



Facebook opslag fra landsorganisationen skole og forældre:  

Tak til Christina Krzyrosiak Hansen, Holbæks borgmester, for at være et forbillede for alle landets 
borgmestre, når det gælder om at satse på kvalitet i folkeskolen.  
 
Skole og Forældre håber alle borgmestre giver folkeskolen et kvalitetsløft i de kommende 
budgetforhandlinger i kommunerne. 
 
NB: Hvis du er folkeskoleforælder eller skolebestyrelsesmedlem, så vis din lokale politiker, hvad de 
kan i Holbæk. 
 
 
Facebookopslag fra borgmester i Holbæk Kommune Christina Krzyrosiak:  
 

Kære alle  
 
Dette er et vigtigt opslag. Særligt for jer, der er forældre, lærere, pædagoger, ledere, elever eller 
på anden måde har noget med folkeskolen i Holbæk Kommune at gøre. I må meget gerne dele 

opslaget, så som mange som muligt får mulighed for at læse med!  
 
Opslaget handler nemlig om et kvalitetsløft af folkeskolen og en ny skole- og ledelsesstruktur, som 
skal sikre mere nærhed lokalt. Ikke en struktur, som i mange andre tilfælde betyder besparelser. 
Nej, det helt modsatte.  

En struktur som betyder flere ressourcer, mere indflydelse, mere nærhed  
 
Folkeskolen er hjerteblod for mig, og det er førsteprioriteten for vores kommunalbestyrelse. 
Selvom vi de seneste år har prioriteret vores folkeskole og løftet den med 30 millioner kroner, har 
det længe stået klart for mig, at det ikke har været nok. Vores fælles folkeskole trænger stadig til 
et ordentligt løft. Kommunalbestyrelsen og jeg har en vigtig opgave med at sikre orden i 
økonomien i Holbæk Kommune, og som I alle ved, har den opgave været svær. Nu er tiden en 
anden. Vi har stadig en skarpt økonomisk styring, men vi har nu mulighed for at gøre mere for 
folkeskolen.  
I kommunalbestyrelsen er vi begyndt at forhandle om skolernes budget for næste år. Her arbejder 
vi med et oplæg til, hvordan vi kan give skoleområdet et massivt kvalitetsløft blandt andet ved at 
afsætte over 34 millioner kroner. Størstedelen på omkring 22 millioner kroner skal skabe den ro 
om budgetterne, som vi alle har ønsket så længe. Resten skal gå til et kvalitetsløft ved blandt 
andet at ansætte flere lærere og pædagoger i undervisningen. 
 
I vores oplæg til kvalitetsløft arbejder vi også med en ny skolestruktur. Nu tænker I måske; Åh nej. 
Ændringer i skolestrukturen igen? Men jeg tror I vil synes om det, for denne gang gør vi noget helt 
andet, end man ellers plejer, når man laver ændringer i skolestrukturen. Det plejer at være 
politikersprog for besparelser. Og lad os være ærlige: Den skolestruktur, vi har i dag, blev lavet af 
hensyn til vores dengang dårlige økonomi. Det var en spareøvelse og det er ikke den struktur som 
jeg eller resten af kommunalbestyrelsen ønsker og tror på. Man skulle have lyttet til alle jer, der 
advarede imod strukturen. 
 



De store skoler er blevet for store, for uigennemskuelige. Politisk ønsker vi mere nærhed, og en 
folkeskole, som børnene og forældrene virkelig oplever, er deres skole. 
Selvom forslaget til ændring i skolestrukturen er nyt, så er det i virkeligheden et forslag om et 
skolevæsen, vi kender. Hvor en skole i udgangspunktet er en skole med en lokal skoleleder, man 
kender navnet på. Hvor børn og forældre har indflydelse på skolens virke igennem elevrådsarbejde 

og skolebestyrelsesarbejde. Og hvor alle skoler er noget særligt  
 
Derfor lægger vi op til, at de fire skoleområder nedlægges og bliver til 11 selvstændige skoler. Alle 
med hver deres skoleleder, hver deres skolebestyrelse og hvert deres elevråd. Forældre og elever 
vil fortsat have muligt at etablere et afdelingsråd og elevafdelingsråd på de skoleafdelinger, som 
hører til en skole med flere skolematrikler. På samme måde vil der på alle matrikler være en daglig 
leder. 
 
De 11 skoler, vi lægger op til, er: 
• Bjergmarkskolen 
• Absalon og Orø Skole 
• Svinninge Skole 
• Gislinge Skole 
• Tuse Skole og Udby Skole 
• Nr. Jernløse Skole, Knabstrup og Undløse Skole 
• Kildebjergskolen 
• Jyderup Skole 
• Tølløse Skole 
• Ugerløse Skole, Stestrup og St. Merløse Skole 
• Vipperød Skole og Ågerup Skole 
 
Det har været vigtigt for mig først at præsentere en ny struktur, når jeg var sikker på at kunne 
præsentere et massivt kvalitetsløft samtidig. Derfor kommer det nu, selvom det måske er lidt af en 
overraskelse for jer. 
For mig er en ny skolestruktur ikke et mål i sig selv, men snarer en forudsætning for at vi kan 
lykkes med at løfte kvaliteten. 
 
Vi skal have en struktur, som vi både fagligt og økonomisk tror på. En struktur, der ikke lukker 
skoler, hvor der ikke bespares, men hvor vi kan give skolerne en holdbar økonomi - også i 
fremtiden. Jeg ved ikke, om man nogensinde kan få en struktur, som man ligefrem er stolt af. Men 
jeg ønsker en struktur, som man kan se sig selv i. Hvad end det er som elev, som lærer, som 

pædagog, forældre eller leder  
 
 
SPECIALUNDERVISNING OG TILDELINGSMODEL 
Med forslaget kommer vi også til at se på vores specialundervisning og tildelingsmodel. I en 
struktur med 11 skoler vil der være skoler, hvor det giver for stor budgetusikkerhed og for spinkel 
faglighed selv at skulle sikre kvalitet og afholde udgifterne til specialundervisning. Derfor foreslår 
vi, som en del af kvalitetsløftet, at hele eller dele af budgettet til specialundervisning lægges om på 



en måde, der sikrer mere central styring, så alle børn oplever den samme kvalificerede hjælp 
uanset hvor i kommunen, de bor.  
 
Tildelingsmodellen på skoleområdet skal justeres, så den er tilpasset en skolestruktur med flere 
skoler, og skoler med forskellige forudsætninger i størrelse og geografi. 
PROCESSEN FREMADRETTET 
Kvalitetsløftet og den nye struktur bliver sendt i høring på vores kommunalbestyrelsesmøde d. 6. 
Oktober (samme dag som budgettet og dermed finansieringen bliver besluttet). Indtil da skal alle 
partier og udvalget for Børn og skole drøfte udspillet. Her vil vi sørge for, at inddrage alle led. 

styrelser, lærere, pædagoger og ikke mindst eleverne Skolebe  
 
Jeg håber og tror på et bredt politisk flertal for kvalitetsløftet og den nye skolestruktur. Det er 
vigtigt med så store beslutninger, at der er bred tilslutning i kommunalbestyrelsen. Derudover vil 
jeg også sige, at ikke ét parti eller én person kan tage æren for dette. En samlet 
kommunalbestyrelse ønsker at prioritere folkeskolen og jeg ved, at flere partier havde dette som 
deres mærkesag, da vi var i valgkamp sidste gang, inklusivt mit eget. 
 
Den officielle og offentlige høring fra 6. Oktober vil vare i otte uger, hvor alle har mulighed for at 
give høringssvar forud for vores endelige beslutning. En ny struktur besluttes med henblik på at 
kunne træde i kraft fra d. 1. august 2021. 
J 
eg ved, at det betyder meget for rigtig mange, derfor vil jeg i aften her på min Facebook gå live fra 
klokken 20.00 og sætte endnu flere ord på forslaget. Jeg håber meget, at I vil se med. 
Jeg er helt vildt stolt over, at vi nu har igangsat dette arbejde. Jeg tror oprigtigt på, at det er det 

rigtige for vores kommune  
 
Denne gang handler det ikke om at ændre navne eller lave skjulte besparelser. Denne gang 

handler det om at give alle jer i skolen mulighed for at lave god skole sammen  
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