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      Viborg, den 14. marts 2019 

 

 

Udtalelse til Viborg Byråd 

 

Medlemmerne af Viborg Lærerkreds samlet til generalforsamling d. 14. marts 2019 ser med stor 

bekymring på den økonomiske prioritering af folkeskolerne i Viborg Kommune. Fortsætter de 

automatiske reduktioner, vil vi fremover have endog meget svært ved at drive folkeskolerne i 

Viborg Kommune. Elev- og klassetalsprognoserne for de kommende år er yderst bekymrende, 

og reduceres tildelingen fremover efter de nuværende principper, er der begrundet frygt for, at 

folkeskolerne i Viborg bliver tvunget til at slække alvorligt på kvaliteten. Kommunens egen 

prognose viser, at vi i 2022 har 7 klasser færre, men en nedgang på mindst 50 lærere. Skal 43 

klasser stå uden lærer om 3 år? 

 

Medlemmerne af Viborg Lærerkreds ønsker en folkeskole, vi kan være stolte af, og vi arbejder 

for, at folkeskolerne i kommunen skal være elever og forældres førstevalg. Vi mener, at alle 

elever har ret til velforberedt undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov. Vi 

mener, at alle elever har ret til ”det rigtige skoletilbud” med trivsel og kvalitet i undervisningen. 

Hvis Viborg Kommune fortsat vil benytte sig af automatiske reduktioner med afskedigelser til 

følge, kan vi ikke fremover drive folkeskolerne i Viborg Kommune med den kvalitet, børnene 

fortjener! 

 

Viborg Lærerkreds vil gerne invitere interessenter omkring folkeskolen – elever, forældre, 

ledere og politikere – til et styrket samarbejde omkring folkeskolen, så elever i Viborg 

Kommunes folkeskoler kan imødese en folkeskolefremtid, der i økonomisk prioritering viser et 

politisk ønske om at gøre folkeskolen til elever og forældres førstevalg. 

Børnene er vores fælles fremtid – lad os investere i dem!  

 

 

På vegne af 182 medlemmer samlet til generalforsamling i Viborg Lærerkreds, torsdag d. 14. 

marts 2019 

 

 

 
Jeanette Winther 

Kredsformand 

Viborg Lærerkreds 

 

 


