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Skema til høringssvar vedr. sammenlægning af Bøgeskovskolen og 
Egeskovskolen 

Dette skema skal benyttes til høringssvar vedr. sammenlægning af skolerne i Bjerringbro. Skemaet skal 

efterfølgende indsendes til Charlotte Abrahams på e-mail: ca7@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 torsdag den 03-12-2020. 

Du kan læse mere om de enkelte punkter i Byrådets beslutning den 07-10-2020 (sag 6). I bilag 2 til 

sagen er et forslag til udmøntning beskrevet.  

Skabelon til indgivelse af høringssvar findes på næste side. 

 

Emner Høringssvar 

Sammenlægning af skolerne i 
Bjerringbro 

Egeskovskolen og 

Bøgeskovskolen lukkes pr. 31-
07-2021 og der åbner en ny 
skole i Bjerringbro med ét samlet 
skoledistrikt pr. 01-08-2021. 

Den nye skole vil omfatte 0.-9. 

klassetrin, specialafdeling og 
skolefritidsordning. 

Viborg Lærerkreds tilslutter sig køreplanen for processen vedr. 
sammenlægning af skolerne i Bjerringbro med de efterfølgende 
bemærkninger. 
 
Den økonomiske resurse til at drive og udvikle skolerne i Viborg 

Kommune er grundlæggende ikke er tilstrækkelig, hvorfor også 
skolerne i Bjerringbro er voldsomt udfordret. En sammenlægning 
kan delvist imødekomme denne udfordring og må alt andet lige 
være garant for en større bæredygtighed. Samtidig kan en 
sammenlægning være med til at skabe rum for ansattes mulighed 

for kvalificeret faglig sparring med kolleger.  
 

Overordnet set mener vi, at de to skoler må forventes at få størst 
udbytte af en sammenlægning, hvis de ender med at blive til én 
skole på én matrikel. 
 

Hvem indgiver 

høringssvar? 
HUSK at angive hvem der 
indgiver høringssvar. 
 

Viborg Lærerkreds 

mailto:ca7@viborg.dk
https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Byraadet-pr-1-januar-2018/2020/10/07102020202010071700#6
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Placering af ny skole i 
Bjerringbro 

Den nye skole vil bestå af to 

afdelinger på de eksisterende 
lokationer. 

Der lægges op til en dialog i 

lokalområdet i forhold til om de 
to afdelinger på sigt skal samles 
på en matrikel. 

Viborg Lærerkreds opfordrer til en snarlig afklaring ift. evt. 
sammenlægning til ét skoledistrikt og evt. samling på én matrikel.  
 
Bliver beslutningen, at de to skoler skal samles i ét distrikt, bør der 

efter vores opfattelse også sigtes efter at samle skolen på én 
matrikel. Dette vil også være en klar fordel for SFO’en, som derved 
får en større volumen og større mulighed for at tiltrække og 
fastholde børn i trygge og udviklende rammer i SFO’en, hvilket 
også positivt påvirker børnenes skolegang. 
 
Specialafdelingen og ASF-afdelingen bør naturligvis også holdes på 

samme matrikel, uagtet hvordan strukturen i øvrigt måtte ende. 
Dette vil give større mulighed for fortsat god sparring og 

videndeling de to afdelinger imellem. 
 
 

Skolebestyrelsens 

sammensætning 

De nuværende medlemmer af de 

to skolebestyrelser fortsætter 
som en samlet 
overgangsskolebestyrelse i 
skoleåret 2021/2022 

Der vil være valg til en ny fælles 

skolebestyrelse i foråret 2022 jf. 
styrelsesvedtægten. 

Alternativt vil der skulle være 

valg til ny skolebestyrelse jf. 
styrelsesvedtægten i foråret 
2021 med henblik på tiltrædelse 

01-08-2021. 

Viborg Lærerkreds henstiller til, at man (jf. modellen på 

eksempelvis Skals-Ulbjerg skole og SFO) sikrer 
medarbejderrepræsentationer fra begge matrikler – også i en ny 
fælles skolebestyrelse efter næste skolebestyrelsesvalg. 

MED-udvalgets 
sammensætning 

Det nuværende MED-udvalg 

fortsætter som et samlet MED-

udvalg i skoleåret 2021/2022. 

Der vil være valg til et nyt MED-

udvalg i foråret 2022 

Alternativt vil der skulle være 

valg til nyt MED-udvalg jf. 
styrelsesvedtægten i foråret 
2021 med henblik på tiltrædelse 

01-08-2021 

MED-arbejdet vægtes højt i Viborg Kommune. Viborg Lærerkreds 
ønsker derfor, at et kommende MED-udvalg får en størrelse, 
repræsentation og prioritering, som begge skolers nuværende 
MED-udvalg og skolernes ansatte i det hele taget kan se sig selv i. 
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Økonomi 

I forbindelse med budgetforliget 
for 2021-2024 afsættes der ud 
over ovenstående budget: 

 670.000 kr. til nulstilling 
af Egeskovskolens og 
Bøgeskovskolens budget 

 400.000 kr. til 
understøttelse af skolens 

pædagogiske 

omstillingsproces 
 1 mio. kr. i 2021 og 1 

mio. kr. i 2022 som 
fusionstillæg så en ny 
samlet skole kan komme 
godt i gang 

 18 mio. kr. i 2024 og 
yderligere 24 mio. i 2025 
på anlæg til en samlet 
løsning for skolerne i 
Bjerringbro. Der er ikke 
med beløbet taget stilling 

til om, der vil være tale 
om en løsning på én 

matrikel eller på to. Der 
lægges op til en dialog i 
lokalområdet om den 
fremtidige løsning. 

Viborg Lærerkreds bemærker, at anlægskronerne først er 
budgetteret i 2024 og 2025, hvilket giver en i vores optik for 
langstrakt proces med usikkerhed og ikke optimale forhold for 
netop at blive én skole.  

Vi ønsker, at man i anlægsfasen har øje for, at bygninger, 
indretning og pædagogik tænkes nøje sammen, og at 
medarbejderne tænkes ind i processen.  
Desuden er det vigtigt ikke at bygge for småt (belært at erfaringer 
fra bl.a. A-afdelingen på Vestervang skole). 
 
Viborg Lærerkreds anerkender, at der er afsat midler til at komme 

godt fra land i implementeringsfasen  
 

 
 

Fordeling af elever 

I takt med oprettelse af nye 0. 

klasser vil antallet af klasser på 
sigt blive reduceret til 3 spor i 

gennemsnit. Det foreslås, at 
følgende principper skal ligge til 
grund for fordeling af elever på 
de, i første omgang, to 

afdelinger i skoledistriktet: 

1. Ønske om placering 

2. Søskende fordel 
3. Afstand 
4. Mulighed for at følges 

med andre elever, der 
bor tæt på 

Viborg Lærerkreds tilslutter sig de 2 første principper for fordeling 
af elever. Som et 3. princip foreslår vi, at man i stedet lader 

”trafiksikker skolevej” være et parameter. 
 
Ift. fordeling af elever - og dermed også klassestørrelser – er det i 
vores optik ønskeligt, at man sigter efter en nogenlunde ligelig 
fordeling af eleverne i klasserne. 
Vi har flere gange i processen omkring Fremtidens Folkeskole hørt 
ordet ”klasseoptimering” brugt. Her ønsker Viborg Lærerkreds 

endnu en gang at påpege, at vi bør sigte efter at klasseoptimere på 
maks. 22 elever i klasserne. 
 
Det bør præciseres, hvem der har beslutningskompetencen ift. den 
fremtidige placering af elever og årgange, hvis skolerne ikke 
samles på én matrikel. Desuden bør det tydeligt fremgå, at 

elevers/forældres ønske om placering ikke nødvendigvis kan 
opfyldes. 
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Ledelse 

Der vil på en ny samlet skole i 

Bjerringbro være én overordnet 
skoleleder. Derudover vil der 
være 3 afdelingsledere på hver 
afdeling. 

Skoleleder skal i samarbejde 

med skolebestyrelsen løbende 
tilpasse ledelsesstrukturen i 

forhold til det konkrete behov. 

Der skal være ledelse på begge 
afdelinger, så længe der ikke er 
mulighed for at samle eleverne 
geografisk. 

Det bør helt klart være en præmis, at der skal være kompetent og 
nærværende daglig ledelse til stede på begge matrikler. 
 
Det må alt andet lige forudsættes, at der er såvel en skoleleder 

som en viceskoleleder, som har deres primære daglige gang på 
hver sin matrikel.  
Desuden bør der i ledelsesstrukturen tages højde for, at 
Egeskovskolen ud over almenafdelingen har en specialafdeling. 
 
Hvis skolerne sammenlægges på én matrikel, vil der kunne 
rationaliseres på ledelsesdelen, og pengene vil kunne bruges 

tættere på eleverne og være med til at sikre høj kvalitet i 
undervisningen. 

 

Personale 

Alt personale på skolerne er 
ansat i Viborg kommune 

midlertidigt på xx tjenestested, 
dvs. at personalet vil kunne 
flyttes til at andet tjenestested 
uden, at dette ændrer deres 
ansættelsesforhold. Dette kan 

begrundes pædagogisk eller 

strukturelt og med inddragelse af 
den konkrete medarbejder. 

På ny Bjerringbro skole vil 

personalet kunne arbejde på 
begge afdelinger og det vil være 
en lokal ledelsesbeslutning, med 
inddragelse af MED, at udarbejde 
retningslinjer for dette. 

Viborg Lærerkreds ønsker, at lærerne som udgangspunkt har et 
fast tilhørssted på den ene matrikel – også i en overgangsperiode 
forud for eventuel samling på én matrikel.  
 
Vi ønsker at bruge arbejdstiden på at skabe kvalitet i 
undervisningen frem for på transport.  
Derudover er det indlysende klart, at undervisning og andet 

pædagogisk arbejde med børn er bundet op på godt arbejdsmiljø, 
gode relationer og tæt samarbejde med både ansatte, elever og 

forældre, hvorfor vi anbefaler et fast tilhørsforhold med 
pædagogisk praksis på én matrikel. 
 
Vi skal fortsat have øje for at skabe gode og attraktive 
arbejdspladser for at kunne rekruttere og fastholde dygtige 

medarbejdere. Efter vores opfattelse fremmer pendling mellem to 
matrikler ikke god rekruttering og fastholdelse og bør af denne 
grund i videst muligt omfang undgås.  
Viborg Lærerkreds tilslutter sig, at retningslinjer for evt. arbejde på 
begge matrikler drøftes i MED-systemet. 
 

Yderligere bemærkninger 

 

Viborg Lærerkreds ønsker, at alle folkeskoler i Viborg Kommune 
har mulighed for at levere et godt skoletilbud med høj kvalitet og 
attraktive arbejdspladser. Det er vi ikke i tvivl om, at man fra 

politisk side er enige i, og vi ser derfor frem til, at det også i denne 
sammenlægningsproces kommer til at fremgå tydeligt. 
 

 


