
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? Skolebestyrelsen på Stoholm Skole

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.

I skolebestyrelsen er vi glade for, at der 
investeres i udvikling af folkeskolen, så vores 
børn, kan blive så dygtige som deres 
læringsforudsætninger giver dem mulighed 
for. 

I skolebestyrelsen værdsætter vi, at 
skolevæsnet har en central styring, men en 
decentral ledelse og råderum til lokal 
skoleudvikling, og det ønsker vi at bevare i 
videst muligt omfang.

Skoleområdet har begrænsede økonomiske 
ressourcer til andet end basal drift. Samtidig 
har skolerne forskellige vilkår at virke ud fra, 
primært som følge af deres placering i enten 
Viborg eller opland. Derfor vil vi opfordre til, at 
man nøje overvejer, hvilke områder det giver 
mening, at lave fælles udvikling omkring. 

Vi vil også opfordre til at skolerne er med til at 
prioritere de fælles indsatsområder, og også 
får kendskab til, hvilke projekter der bliver 
henvist til under ”etc.”

Det er afgørende at de fælles projekter ikke 
bliver på bekostning af lokal drift og lokal 
skoleudvikling tæt på eleverne. F.eks. 
igangværende indsatsområder.
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Der kan afgives kommentarer til alle principper.

2. Alle skoler/matrikler søges bevaret. Det faldende børnetal er et alvorligt 
økonomisk problem. Det er svært at 
opretholde et økonomisk niveau på alle skoler, 
som kan sikre et attraktivt fagligt miljø for 
personale og elever og et elevtal der sikrer en 
vis bredde i det sociale fællesskab.

Vi kan ikke se, at skolerne kan drifte den 
samme bygningsmasse for et stadigt faldende 
beløb, uden at midlerne må tages fra lønninger 
og faglig skoleudvikling. Det finder vi meget 
problematisk.

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

Vi vil opfordre til at der fra centralt hold 
inviteres til dialog med skoleledelse og -
bestyrelse (og på sigt elevråd) på skolerne i 
Fjends. Formålet er en åben dialog om mulige 
scenarier for de lokale skoledistrikter. 

Lignende drøftelser kan være relevant for 
andre skoledistrikter.

Vi synes ikke det giver mening, at ”alle” 
skoledistrikter søges lagt sammen med 
minimum et eller dele af et andet skoledistrikt. 
Det må afhænge af lokale muligheder.

4. Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler. Vi anser det som en forudsætning for en god 
skole, at der er ledelseskraft på samtlige 
matrikler. 
Med ledelseskraft forstår vi en ledelse, som 
har mandat til at håndtere lokale 
problematikker og konflikter (både akutte og 
mere generelle) og til at drive langsigtet  lokal  
skoleudvikling.

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

Skolebestyrelsen er enig i at 
ressourcetildelingsmodellen skal tilpasses den 
skolestruktur, som bliver vedtaget.
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Lokal-MED Stoholm Skole 

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. 

Lokal-MED på Stoholm Skole har et skarpt fokus på 
vigtigheden af at sikre kvaliteten af fremtidens 
skoler i Viborg. 
 
Definitionen af god kvalitet og indhold bør være 
afgørende for de fremtidige løsninger omkring 
skoledistrikter, klassedannelse, ledelse og 
tildelingsmodel.  
 
Lokal-MED anerkender betydningen af et stærkt 
værdifællesskab i det fælles kommunale 
skolevæsen, men med plads til lokale særpræg.  
 
Fælles udviklingsprojekter bør afspejle en 
kommunal værdisætning og et lokalt behov. Status 
på f.eks. inkluderende praksis og åben skole er 
forskellig fra skole til skole. Som følge heraf bør 
udviklingsprojekter afstemmes lokalt. 
 
En væsentlig forudsætning for at sikre kvalitet og 
indhold i skolerne i Viborg handler grundlæggende 
om at man får afstemt balancen mellem central 
styring og decentral ledelse og råderum. 
  
Kvaliteten bør måles på om der på alle skoler er 
mulighed for at skabe rammerne for et skole- og 
læringsmiljø der har kraft nok til understøtte 
folkeskolens formål og formålene i 
folkeskolereformen. 

• Læring: alle elever skal udfordres, så de 
bliver så dygtige som de kan 
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• Inklusion: betydningen af social baggrund i 
forhold til faglige resultater skal være 
mindre 

• Trivsel: tilliden til folkeskolen skal styrkes 
blandt anden gennem respekt for 
professionel viden og praksis 

 
Det er derfor vigtigt at vi sætter diskussionen om 
rammerne for læring, inklusion og trivsel i 
højsædet, og ikke forfalder til at starte baglæns 
med en strukturdebat.  

2. Alle skoler/matrikler søges bevaret. Skolestrukturen må tage sit afsæt i de kvalitetsmål 
som principperne for fremtidens folkeskole hviler 
på.  
 
Der er derfor vigtigt at skolestrukturen i fremtidens 
folkeskole giver mulighed for at sikre kvalitet og 
indhold i en tid med et faldende børnetal. 
 

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

Det kan ikke være et mål i sig selv, at 
skoledistrikter søges sammenlagt. 

Lokal-MED på Stoholm Skole ønsker, at man i 
tilfælde af ændringer i skoledistrikterne 
medtænker udfordringen i forhold til 
transporttiden mellem skole og hjem. 

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

Lokal-MED på Stoholm Skole definerer en skole 
som en enhed med et lokalt præg under fælles 
kommunale værdier.  
 
Der skal derfor være de nødvendige kompetencer 
på en skole til, at drøftelser kan kvalificeres, 
beslutninger træffes og handlinger føres ud.  
Det kræver ledelse med tilstrækkelig kompetence 
og medarbejderrepræsentation på tilsvarende 
niveau.  
Til en skole hører selvfølgelig også administration 
og teknisk service på et tilstrækkeligt niveau. 
 
Rapporten fra Lærerkommissionens (side 42) slår 
fast, at det er væsentligt at man holder sig til 
kvaliteten af god ledelse i forhold til forskellige 
skolemodeller. 
 
 



Der kan afgives kommentarer til alle principper. 

 

Ledelseskvalitet er udfordret på skoler med flere 
afdelinger fordelt på forskellige matrikler 
”Muligheden for nærvær afhænger også af, om der 
er tilstrækkelige ledelsesressourcer, og hvordan de 
er organiseret. Af kommissionens 
folkeskoleundersøgelse 
fremgår det, at ledelseskvaliteten vurderes 
som dårligere på skoler med flere afdelinger fordelt 
på forskellige matrikler. Det indikerer, at det 
kan være svært at praktisere nærværende ledelse, 
hvis man er øverste leder for en afdelingsskole; et 
indtryk, der bekræftes af flere af kommissionens 
skolebesøg”. 
 
Lokal-MED på Stoholm Skole mener at hvis god 
skoleledelse skal sætte retning, dele 
ledelsesopgaver, lede den faglige udvikling 
på skolen og hjælpe til meningsfulde prioriteringer, 
så er det afgørende, at ledelsen opleves som 
nærværende i hverdagen. 

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

elevtildeling. 

 

Lokal-MED er enige om at den fremtidige 
tildelingsmodel tager udgangspunkt i den nye 
skolestruktur. 
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