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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

04.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Mig selv

For- og mellemnavn(e)

Elin

Efternavn

Daugaard

Vejnavn

Sdr. Ege Strandpark

Husnummer

39

Etage
Side/Dør
Postnummer

8680

By

Ry

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Jeg stemmer for bevaring af de små skoler og de små by
samfund. Jeg er meget imod den generelle store centralisering i
vores kommune og samfund i det hele taget.

Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

04.09.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
R36CXHA
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

04.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Mig selv

For- og mellemnavn(e)

Poul

Efternavn

Høiby

Vejnavn

Sdr. Ege Strandpark

Husnummer

39

Etage
Side/Dør
Postnummer

8680

By

Ry

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Jeg er imod den centralisering, som tilsyneladende tilstræbes i
Skanderborg kommune. Jeg synes, at det er vigtigt at bevare de
små bysamfund i kommunen. Jeg tror, at argumenter om
faglighed er udokumenteret, og jeg mener, at tryghed og trivsel er
essentielt for børn, og det har børnene efter min mening i langt
højere grad i de mindre landsbyskoler. Tænk på børnenes ve og
vel i stedet for økonomi.

Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

04.09.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
H0NTP2F
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

08.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Mig selv

For- og mellemnavn(e)

Ingrid

Efternavn

Robak

Vejnavn

Emborgvej

Husnummer

143

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Jeg kan se et voksende børnetal i vores landsbyklynge (Alken,
Bjedstrup, Boes, Illerup, Svejstrup). Skolen er vigtig for at trække
børnefamilier til området.
Det samarbeide som er i gang i landsbyklyngen er fruktbart for
kommunen, og jeg har det indtryk, at kommunen også gerne vil
have endnu mere liv i landsbyerne.
Derfor er det vigtigt at bevare Bjedstrup skole nu (og så få
bygget nogle flere huse...)

Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

08.09.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
F342HKD
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Fra:
Til:
Sendt dato:
11-09-2020 15:38
Modtaget Dato: 11-09-2020 15:38
Vedrørende: Fwd: En god skole
Vedhæftninger: Oplæg Bjedstrup Skole og Børnehus.pdf
Kære Frands
Jeg skriver til dig, fordi vi i Bjedstrup har lavet et oplæg på hvad Bjedstrup Skole og Børnehus er i dag. Debatten er gået meget op i
store- vs. små skoler, landsbysamfund vs. større byer, folkeskoler vs. friskoler, så dette materiale er egentlig 'blot' lavet for at
vise HVILKEN skole Bjedstrup er og måske give (endnu) en forståelse for, hvorfor den er værd at kæmpe sådan for.
Jeg har selv gået på Knudsøskolen (for mange år siden). Jeg må indrømme, at jeg aldrig har haft kendskab til hvad Bjedstrup Skole
egentlig kunne. Den har måske været lidt for hemmelig. Men derfor har det også bare været SÅ vigtig for mig, at dette materiale blev
lavet. Min datter startede på Bjedstrup Skole sidste år og jeg er simpelthen målløs over hvor god en skole det her er. Derfor har jeg og
vi også brug for nu at udbrede kendskabet til skolen - både til jer, der nu sidder overfor en svær beslutning og til offentligheden.
Jeg håber at du vil bruge lidt tid på materialet.
De bedste hilsner
Feline Schiøtz
Og Bevar Bjedstrup
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Intro

Natur er sanser, frihed, fantasi og fordybelse. Natur er fortid, fremtid, og her og nu.
Kendskab til naturen er afgørende for at forstå den, leve med den og passe på den.
Kommende generationer skal lære om naturen. For at forstå den skal man ud i den,
røre ved den, sanse den og bruge den - man skal tæt på.
Bjedstrup skole ligger midt i en fantastisk natur, og vi bruger den hver dag. Vi vil hellere
gøre og røre end at læse og høre om naturen, hvilket giver et aktivt, inspirerende og
levende læringsmiljø for børn og voksne. Her bruger vi både naturen, kroppen og
hovedet, når vi lærer.
Bjedstrup er en lille skole med et trygt, nært og stærkt fællesskab, hvor den enkeltes
trivsel bliver afgørende og synlig. Her kender alle hinanden.

Oplægget her præsenterer de enestående fysiske rammer omkring Bjedstrup Skole og Børnehus, samt eksempler på aktiviteter som
foregår i hverdagen og i særdeleshed på de ugentlige udeskoledage. Oplægget skal ses som information og inspiration til at tænke
Bjedstrups rammer og ikke mindst erfaring ind, som en del af at styrke et samlet undervisningstilbud i Skanderborg Kommune.

06.09.2020 Bjedstrup Skole - mod til levende læring
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Fakta

Fakta

Bjedstrup Skole har eksisteret siden 1858 og kunne således
fejre sin 150 års fødselsdag i 2008. Skolen ligger i et yderst
aktivt lokalmiljø og samler børn fra landsbyerne Alken, Boes,
Svejstrup, Bjedstrup, Fiirgårde og Illerup. Sammen med skolen
ligger Bjedstrup Børnehus. Tilsammen råder de to institutioner
over ca. 3ha.
Ét spor fra 0. – 6. klasse
SFO: 0.-2. klasse
Klub: 3.-6. klasse
Børnehave: 3-6 år
Skovbørnehave:3-6 år
Vuggestue fra oktober 2020: 1-3 år
Antal børn i dag: ca. 144 børn
(samlet kapacitet 240 børn.)
Antal ansatte: 22
Den flyvende kuffert: Et biblioteksprojekt, hvor børn og
forældre hver dag kan låne bøger i børnehaven.
Musikskole: Skanderborg Musikskole giver instrument- og
sammenspilsundervisning på Bjedstrup Skole.
Café- og frugtordning: Alle børn i Børnehuset har mulighed
for at få et økologisk eftermiddagsmåltid.
Foreninger i Bjedstrup og omegn: Området har et rigt
foreningsliv, der bl.a. omfatter Dover Gymnastik og Idrætsforening, Fafner Rollespilforening, Bjedstrup Aftenhøjskole
og Ry Fortællerkreds.

06.09.2020 Bjedstrup Skole - mod til levende læring

SamlePDF - side 9 af 163

s. 3

Vision
Vores vision er at skabe sunde, glade og fagligt stærke børn, som tør gå ud
i verden og tage verden ind. I Bjedstrup trives og udvikles levende læring,
sundhed og ansvarlighed. Vi arbejder bevidst på at balancere viden og
kreativitet. Dermed skabes fundamentet for opfindsomhed og dømmekraft.
Vores værdier er:
Bevægelse, Balance, Bæredygtighed.
Bevægelse hvor børn og voksne flytter sig fysisk og mentalt. Bevægelse som
stimulerer børns udvikling. Vi er et sted, der er i bevægelse og udvikling,
og som tør afprøve nye ideer og metoder.
Balance mellem individ og fællesskab. Mellem det nære og den store verden.
Mellem tryghed og udfordring.
Bæredygtighed i samspillet med naturen og klimaet, i fællesskabet med hinanden
og i arbejdslivet

06.09.2020 Bjedstrup Skole - mod til levende læring
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Ry

Kildebjerg Ry
Fiirgårde

Bjedstrup Skole og Børnehus
I den store kontekst

Siim

6 km

Svejstrup

Illerup
Bjedstrup Skole
og Børnehus

7 km
Boes

Alken

E45

Skanderborg
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Tryghed

”

Skole og Børnehus er helt unikt for Skanderborg Kommune - måske det eneste eksempel af sin art, hvor sammenhængen i børnelivet fra institutionslivet starter til og med 6. klasse er så fantastisk. Mors trygge barnevognsture i det grønne afløses af en dagplejers trygge og hjemlige
rammer i grønne omgivelser.
Dagplejegruppen omkring Bjedstrup har et tæt samarbejde med Bjedstrup Skole og Børnehus og med den lokale gymnastikforening Dover GF.
Så er man barn i dagplejen herude, tager dagplejeren en gang om ugen børnene med ned i gymnastiksalen, lige ved siden af skolegård og
børnehave. Der er gang i den i salen.
Som dagplejer, er det dejligt at føle sammenholdet med personalet i Skole og Børnehus og idrætsforeningen. Børnene leger og kan sidde ved
vinduet til skolegården og spise madpakkerne. Dér i skolegården kan man få øje på en storesøster eller -bror, naboens store skoledreng, dagplejers egne børn der er en slags søskende efter skoletid, og det allerbedste er næsten at man kan vinke til børnehavebørnene – måske en ven, der
lige er startet derovre?
Noget, der gør enhver forælder tryg og glad, er når skiftet mellem dagpleje, børnehave og skole ikke er voldsomt stort og dramatisk. Og det er
det ikke i Bjedstrup. Vi samarbejder tæt om børnene og der laves overleveringssamtaler, både fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til
skole. Alle de voksne, der skal have med barnet at gøre, ved hvordan barnet er.
De to børnehaver ved Bjedstrup Skole og Børnehus er placeret i de skønneste områder og med fede legepladser og udearealer. Og det hele
hænger sammen. For turen i børnehavens cykelgård giver et blik ind i skolegården – til de kendte ansigter, søskende og venners søskende.

Inklusion
God inklusion handler overordnet sagt om at lære på nye
måder. Og her tilbyder Bjedstrup Skole en enestående læringsform i naturen, hvor man er fysisk er i det, der læres
om. Det giver mulighed for at også elever der kan have svært
ved stillesiddende læring kan deltage og at alle derved kan
få deres individuelle kompetencer i spil, da en sådan læringsform kræver mere end klassiske akademiske evner. Bjedstrup
Skole har de seneste år haft stor succes med at skabe en
god skoletilværelse for børn der har haft det svært på deres
tidligere skole.

Børnehavebørnene besøger skolen, selvfølgelig især op til skolestart i april, august eller november, men er også indimellem med til skolens
fællessamling med morgensang og beskeder. Når skolebørnene har lært at læse lidt, er der læsegrupper for både dagplejen og børnehavebørnene, hvor der læses højt fra en lille bog. Både dagplejebørn og børnehavebørn nyder at have store børn at se op til – og skolebørnene
bliver udfordret på opgaven. Jo, her hænger det hele sammen – børnehavebørnene kender skole og lærere inden de står der, på pyramiden
ved flagstangen i skolegården på deres første skoledag.

”

Debatindlæg, Midtjyllands avis 27.08.2020.
Af Jeanette Zacho, Tidligere dagplejemor, Bjedstrup
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Udeskole

På Bjedstrup Skole har alle børn udeskole én dag om ugen, og dette har
gennem mange år været en del af skolens DNA.
Udeskole er udeskole forstået på den måde, at når undervisningen
flyttes udenfor, flytter fagene og fagligheden med. Udeskolen indbyder
til en mere helheds- og problemorienteret undervisning, hvor børnene
må analysere, afprøve hypoteser, undersøge, sammenligne og sammenfatte. Her knyttes læring sammen med det virkelighedsnære og
konkrete og boglige færdigheder kobles med de kreative og praktiske.
Udeskolen giver gode betingelser for gruppearbejde og bidrager positivt til børnenes sociale udvikling.

På mellemtrinnet hedder det udeskole/projektdag. Her kombineres de
gode kvaliteter ved udeskolen med projektarbejdsformen. Her kan børn
og lærere fordybe sig og udforske forskellige emner gennem en kombination af læsning, informationssøgning, oplevelser, udflugter, gruppearbejde, tavleundervisning, eksperimenter og praktiske erfaringer.
Udeskolen udvider sin aktionsradius. Børnene er store nok til at cykle,
og vi kan komme rundt til flere lokaliteter - både virksomheder, natur
og kultur. Som eksempel bruger de ældste klasser udeskoledagen til
at forberede deres deltagelse i den årlige ”Naturfagsmarathon” samt
brygge deres egen øl som pakkes i hjemmetømrede kasser til forældrejulegaver.

I en tid, hvor børnekulturen ligesom resten af samfundet bliver mere
stillesiddende, indendørs og foran en skærm, trækker udeskolen i den
modsatte retning. Eleverne rører sig mere, og kommer i direkte kontakt
med den konkrete virkelighed og naturen. Gennem udeskole udvikles
børns kendskab til lokalsamfund og interesse for naturfag. Og ikke
mindst deres glæde ved at færdes i naturen.

En måde at lære og være på.
“Arbejdsmetoden giver rum for faglige aktiviteter med et højt konkretiseringsniveau, spontan fysisk udfoldelse og leg, nysgerrig søgen, fantasi
og udfordrende samvær. I undervisningen er eleven selv drivkraften i
læringsprocesserne”.

Natur/teknologi og den naturvidenskabelige arbejdsmetode er altid
en del af udeskolen, men ellers varierer det fra år til år hvilke fag, der
indgår i udeskolen. Det faglige indhold tilpasses børnenes klassetrin.

Udeskole handler også om at skifte rum - og læringsrum og åbne op for
nogle nye perspektiver på verden og på hinanden. Det kan altså også
bruges som et redskab til trivsel.

I indskolingen foregår udeskolen oftest på skolens område eller i nærområdet. Vi går korte og lange ture til de mange fine steder i området,
og børnene lærer at være og at observere i naturen. Ikke alle børn er
klar til at bevæge sig ud i trafikken på cykel, så en del af undervisningen
er at gøre børnene til rutinerede cyklister, der kender færdselsreglerne.

Så hvad gør vi i praksis? Når vi skal lære om bronzealderen, går vi op til
gravhøjen på bakken bag skolen og vejer bæltespændet i hånden. Når
vi skal lære om konventionelt landbrug cykler vi til Svejstrup og indånder
ammoniakken i grisestalden. Stedet er læringens indhold.

I skolehaverne dyrker vi frugt og grønsager. Børnene tænder bål, og
laver mad, og lærer at bruge redskaber som kniv og økse.

Uderummet skaber sammenhæng - en oplevelse af et hele - faciliterer
en håndgribelig kontakt mellem eleven og verden omkring.

06.09.2020 Bjedstrup Skole - mod til levende læring
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Grønne fakta om Bjedstrup Skole og Børnehus

- Bjedstrup Skole og Børnehus deltog allerede i 1996 projektet
“At lade kreativiteten koge over” (inspiration: “Et brombær for livet”)
- I 1996 begyndte Bjedstrup Skole at eksperimentere med udeskole og skolehave,
og siden 2007 har udeskole været skemalagt fast en gang om ugen for alle klasser.
- Bjedstrup Skole er omtalt i bogen “Folkeskolens udeanlæg”
hvor 8 skolers arealer præsenteres (www.sbi.dk/Pages/Folkeskolens-udeanlaeg.aspx)
- I 2019 blev Bjedstrup Skole og Børnehus ”Vild med Vilje” partner.
- Bjedstrup Skole er medlem af grøn skole og har det ”Grønne Flag”.
- Bjedstrup Børnehus har Økologi Sølvmærke.
- Bjedstrup Skole er den første folkeskole med en masseovn.
- Bjedstrup Skole og Børnehus er med i projekt Sangglad.

06.09.2020 Bjedstrup Skole - mod til levende læring
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Bjedstrup Skole

De nære udearealer
En af de første ting man lærer om på Bjedstrup Skole,
er at finde rundt på de mange udearealer. “Vildmarken”,
”100-meterskoven” og ”Granskoven”, er alle en del af de
arealer som børnene kan boltre sig på, og hvor dele af den
ugentlige udeskoledag foregår.
Et eksempel på udearealer der bruges i udeskolen er
skolehaverne, hvor eleverne dyrker deres egne grøntsager
og har ansvaret for lugning.

Vildmarken

Fodboldbanen
100-meterskoven
Multibanen

Aktiviteter i nærmiljøet

Beach-volley

Skanderborgvej

Skolen

- Jord til bord
- Verdensmålsflag - første flag 23. september.
- Bålmad
- Trangia
- Lære at tænde et bål, og at lave mad på bål
- Presse æbler til saft
- Sylte rødbeder
- Rive hø i ”Vildmarken”
- Slagte fasaner / ænder
- Vild med Vilje-projekter
- Stjerneløb
- Lave insekthotel

Skolegården

Huggehuset

Børnehuset

Muslingeskallen

Skolehaven

Skovbørnehaven

Skovbørnehaven
Granskoven

06.09.2020 Bjedstrup Skole - mod til levende læring
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100-meterskoven:
“Her bliver bygget mange huler – det er der plads til.
Til fællessamling bliver der hver morgen fredet huler.
Det er jo en fantastisk følelse af at være væk ogi et andet rum”
Lærer på Bjedstrup Skole
06.09.2020 Bjedstrup Skole - mod til levende læring
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Udeskole

Aktiviteter i nærmiljøet

Insekthotel.

Udforske dyreliv i skolens sø.

På vej til insekthotellet.

Rive hø til ”Vild med Vilje”-projekt.

Lave mad af årstidens høst.

Undersøgelse af dagens ”fangst”.
06.09.2020 Bjedstrup Skole - mod til levende læring
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Ravnsø
Solbåden
Allinge Vest

Siim skov

Dover Kirke

Skoven
Fårelauget
Kollen

Udeskole
Aktiviteter udenfor skolen

Vandhullerne

”Spor i Landskabet”-sti

Paradiset

Gravhøjen

Alken / shelterplads

Alle udflugter i nærområdet nås på cykel eller gåben.
At kæmpe sig frem, at holde ud og at følges, er en del
af den sanselige oplevelse.

Mossø

- Brombærtur til Mossø
- Paradiset
- Shelterplads ved Alken
(samle insekter, lave bålmad, samarbejdsøvelser)
- Ravnsø: Løvfaldstur, Svampetur
- Siim Skov
- Solbåden i Ry
- Alken Enge
- Knudhule / Sønder Ege
- Allinge Vest

Vædebro

06.09.2020 Bjedstrup Skole - mod til levende læring
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s. 12

“Vi cykler eller går når vi skal på udflugt i nærmiljøet.
Det giver en vis robusthed og udholdenhed at være
vant til at bevæge sig op og ned ad bakker og over
længere afstande. Man sanser også omgivelserne på
en særlig måde når man bevæger sig i dem.”
Lærer Bjedstrup Skole

06.09.2020 Bjedstrup Skole - mod til levende læring
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Udeskole
Citater

Ella Thor Von Monrath, 8 år

Oskar Schriver Bech, 8 år

Lone Haugaard Sørensen, lærer

Mit yndlingssted på skolen er nok legepladsen ved klatretræerne
og alt det der. Det er fordi jeg godt kan lide at klatre og lege på
legestativet, hvor man kan lege fangeleg. Det gode ved at klatre er,
at man får nogle gode udfordringer.

Jeg kan bedst lide fodboldbanen, fordi alle kan lege der.
Der spiller vi fodbold og rundbold. Det er sjovt!

I og med at vi ligger som vi gør, så har vi mulighed for at have haver,
hvor vi kan høste vores egne grøntsager. For eksempel har vi kartofler,
som vi satte i foråret, som vi skal have op i næste uge. Så har vi et helt
tema om kartofler, hvor vi vejer og måler og til sidst skræller dem og
laver fx chips af dem. Det er virkelig fra jord til bord, og det kan vi bare
gøre her. Og børnene får selv lov til at have hænderne i det!

06.09.2020 Bjedstrup Skole - mod til levende læring
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det jeg hører, det glemmer jeg
det jeg ser, det husker jeg
det jeg gør, det forstår jeg
kinesisk ordsprog

06.09.2020 Bjedstrup Skole - mod til levende læring
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Outro

Vi ses på Bjedstrup Skole og Børnehus!

Afsender:
Bestyrelsen for Bjedstrup Skole og Børnehus
samt gruppen ”Bevar Bjedstrup Skole”

Alle fotos: Tor Birk Trads
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Kontakt:
Mette Billenstein Schriver,
medlem af Bestyrelsen for Bjedstrup Skole og Børnehus
Tlf.: 5190
2325 Bjedstrup Skole - mod til levende læring
06.09.2020
Mail: mette@medskab.dk
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

14.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

mig selv

For- og mellemnavn(e)

Estrid

Efternavn

Bek

Vejnavn

Alkenvej

Husnummer

75

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- høringssvar til skolestruktur i skanderborg kommune.docx

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

14.09.2020

Se signeringsoversigt
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Høringssvar til ny skolestruktur i Skanderborg kommune

Alken 14.9.2020

Skanderborg kommunes visioner og skolelukninger
Det er for mig et paradoks. Skanderborg Byråd har en vision ”når mennesker møder
mennesker”, der handler om fællesskaber, om at udvikle sammen, om at bringe flere
resurser i spil, med plads til alle. De selvsamme byrådsmedlemmer er i færd med at lukke
udviklende fællesskaber, nemlig i form af skolelukninger.
Tilbage i 2011 lukkede købmanden i Alken, det gik trægt med salg af huse, og børnetallet i
skolen var dalene. Så vi måtte gøre noget. Det var vigtigt, at tænkte stort og inddrage hele
skoledistriktet.
Så vi stiftede Foreningen Liv i landsbyen, Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup
med det formål at få mere liv i landsbyerne og bevare skolen. En skole som er
grundlæggende nødvendig for en landsby. En skole som både underviser børn og er
kulturhus, et fælled, et samlingspunkt for landsbyerne.
I 2013 åbnede købmanden i Alken, båret af frivillige kræfter. Det kostede mange
arbejdstimer, det tog tid, det gav resultat, det gav flere udviklende fællesskaber og liv.
Husene sælges igen hurtigt. Det er attraktivt at bo i området. Børnetallet i skole og
børnehus er stigende, der er sågar oprettet vuggestue og udebørnehave.
I dag er der Liv i alle Landsbyerne i Bjedstrup skoledistrikt, et væld af nye tilflyttere i alle
aldersgrupper, og specielt børnefamilier er flyttet til. Der er kommet virksomheder, nye
initiativer fra biodiversitet til sommer resturent, børnegrupper, foreninger på kryds og tværs
og meget mere. De gamle foreninger Dover Idrætsforening, Fafner, byfesterne m.fl.
blomster op. Der er liv på legepladsen og der høres børneleg rundt omkring i hele
området.
At det lykkes at genskabe Liv i landsbyerne er fantastisk. Det skaber glæde. Der er
mennesker der vil dette sted.
At det så samtidig skulle gensvares fra kommunens side med indstilling til at lukke
Bjedstrup skole, ligesom det er lykkedes at få liv i landsbyerne, virker absurd.
Hvad vil der ske hvis man bevarer Bjedstrup Skole?
Hvad nu hvis man anerkender hvor meget skolen rummer i både skoletiden, men også
udenfor skoletid?
Hvad nu hvis man understøtter det store engagement? Anerkender de mange tiltag og den
historik som gør Bjedstrup skole og Børnehus speciel, bl.a. ved haver, udeundervisning,
fleksibilitet og mangfoldighed. Hvor biodiversitet og bæredygtighed allerede er levende.
Hvad nu hvis børn, forældre og lærere fik ro og ikke skulle være utrygge ved om deres
skole lukker?
Hvad nu hvis Landsbyklyngen i fred kunne fortsætte den gode udvikling, hvor mange ting
klares i det lokale miljø
Hvordan kunne det understøtte Skanderborg kommunes visioner?
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

15.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Personalet i Børnehaven Tusindfryd

For- og mellemnavn(e)

Karsten Bo

Efternavn

Refsgaard

Vejnavn

Skoletoften

Husnummer

11

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar fra Tusindfryd.docx

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

15.09.2020

Se signeringsoversigt
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Høringssvar fra Tusindfryd til kommunen vedr. ny skolestuktur
Vi er en lille enhed i Hylke, som har oplevet en del skift de seneste år – først som
selvstændig enhed, så som en del at dagtilbud Stilling/Virring og endelig som en del
af Landsbyordning Virring. Vi ønsker at forblive i Landsbyordning Virring, ikke
mindst for at få noget stabilitet ledelsesmæssigt og kollegialt, og ikke føle os som
kastebold mellem forskellige kommunale tiltag.
Vi har hørt og læst om politikernes fremtidsplaner for Tusindfryd, og vi har meget
svært ved at se nogen positive konsekvenser ved en fremtidig status som
”kommunal opsamlingsbørnehave” for børn fra Vrold, Virring og Hylke – eller andre
dele af kommunen. For børnene vil det medføre ustabile relationer: for de
udefrakommende børn i.f.t. børn og personale i en midlertidig plads i Hylke, indtil
der bliver plads i den lokale børnehave. For børnene i Hylke i.f.t. de mange skift i
børnegruppen. Og for personalet i Tusindfryd i.f.t. at få status som en 2. prioritets
børnehave, mens børn fra Vrold/Virring venter på en plads i den lokale børnehave.
Vi er også bekymrede for forældresamarbejdet og det forældreengagement, vi hidtil
har set til fx arbejdsdage på børnehavens legeplads, hvis der ikke længere er
stabilitet og lokal forankring i børnegruppen.
Hvis børnehaven skal udvides til skolens lokaler, ville der også skulle påregnes store
udgifter til bl.a. nye toilet‐ og pusleforhold, da det nuværende toilet ikke er
anvendeligt for børnehavedrift.
Vi har de senere år opbygget et godt overgangssamarbejde med indskolingen i
Hylke, der også er en del af Landsbyordningen Virring. Vi har et dagligt samarbejde
imellem børnehave og skole, hvor skolebørnene kommer i morgen SFO i
børnehaven fra 6.30 og til de skal i skole kl. 8.15. SFO og børnehave lukker også
sammen, så SFO børn kommer i børnehaven fra 16.00‐17.00. Denne samdrift gør, at
vi kan spare personaletimer i ydertimerne og få optimal udnyttelse af timerne, når
der er mange børn. Derudover har børnehaven og skolen fælles arrangementer som
morgensang, fastelavn, sommerfest, motionsdag, kirke/jul. Samt et samarbejde om
overgange fra børnehave til skole. De kommende skolebørn har planlagte
dage/aktiviteter med børnehaveklassen, og de større skolebørn i 2. klasse har
læsedage, hvor de kommer og læser for og med børnehavebørnene i grupper. Dette
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er meget lærerigt, værdifuldt og trygt for både børnehavebørn, skolebørn og
forældre.
For skole‐ og børnehavepersonale er der 4 fælles møder om året, dette er meget
værdifuldt for det pædagogiske og læringsmæssige arbejde og for fællesskabet.
Tusindfryd er en lille brik i Landsbyordningen Virring, vi nyder godt af samarbejdet,
den pædagogiske sparring og det kollegiale fællesskab som vi har med Bakkehuset i
Virring f.eks. omkring de styrkede læreplaner, ”at lære at lære” o.m.a. Vi ønsker at
bevare de gode relationer og det pædagogiske samarbejde, som vi har opbygget på
tværs af Landsbyordning Virring gennem de seneste år.
Børnehave og skole har fælles ledelse, hvor en leder fra Virring Skole er på matriklen
i Hylke 2 dage om ugen. Denne deling af ledelsesudgiften vil ikke være en mulighed
hvis skolen lukker.
Vi bekymrer os, om der fremover vil flytte børnefamilier til Hylke, hvis skolen lukker
og skoledistriktet deles. Vi er bekymrede for, om de børn som fremover skal til Ejer
Bavnehøj skolen, kommer til at gå i børnehave i Landsbyordning Ejer Bavnehøj.
Dermed bekymrer vi os også om børnehavens eksistens fremover. Vi bekymrer os,
om hvilke samarbejdsrelationer børnehaven får. Og om hvordan vi skal bevare de
værdier, børnehaven har nu. De nære relationer og de unikke kammeratskaber
som er opstået gennem dagpleje – børnehave – skole i Hylke, de varer ved og giver
tryghed og er en god ballast for børnene, når de skal videre ud i større
sammenhænge.
Hvis skolen lukkes kan man frygte en affolkning af et meget aktivt og velfungerende
landsbysamfund. Skolen og børnehaven er en del af lokalsamfundet i Hylke ‐ ligesom
idrætsforeningen, Multihuset, forsamlingshuset, Købmanden, rideskolen,
Livsnyderne og mange flere. Intet af det kan undværes i et lille lokalsamfund, der er
samarbejde på kryds og tværs, og det er guld værd.
Bevar Hylke skole som undervisningssted og dermed børnehaven Tusindfryd.

Personalet i Tusindfryd

SamlePDF - side 27 af 163

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

18.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Ut.

For- og mellemnavn(e)

Mette Palludan

Efternavn

Sletskov

Vejnavn

Klokkehøj

Husnummer

14

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
I glemmer at vi er hjemvendte barnefødte Skanderborgere;
Forliste børnehåb og iturevede ideologier
I har gennen længere tid forsøgt at lukke mine børns dejlige skole
i Bjedstrup, og I viser pt. børnene vejen til politisk utroværdighed.
Min datter på 7 år har fortvivlet fremsat flg.: Hvorfor satte ham
Frands-borgmester egentlig sine sko ved vores skole, når han så
bare lukker den. Det må man da ikke vel? Gør politiet så ikke
noget mor? (Hun henviser til landsbyernes skodemonstration den
10 juni 2020). Og min søn på 10 år svinger mellem ekspressiv
vrede og tårer af dyb afmagt. Og efterhånden har politikernes
argumenter og stædighed været så uforklarlige, at vi nu må
skærme vores børn fra denne proces. Jeg er i henhold til denne
sag fuldstændig lige så desillusioneret som min datter og søn, og
har med ærgrelse meddelt dem, at det blot er lokal politik af
allerværste skuffe.
Bjedstrup skole skaber sunde, kloge og afbalancerede børn, og
heldigvis når mine børn at færdiggøre deres vigtigste år på denne
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fortsat fra foregående side...
skole, så dem er jeg ikke som sådan grundlæggende bekymret
for nu og her.
MEN der er noget som gør grundlæggende ondt på mig i denne
urimelige proces. Jeg er født og opvokset i Skanderborg og har
brugt utallige timer på politiske snakke med min far, Olaf
Sletskov, som et helt liv troede stålfast på kernerøde,
socialistiske værdier. Han dedikerede timevis af arbejde ind i
fagbevægelser og lige så mange i endeløse diskussioner, som
talte ind i socialfaglig politik i Skanderborg og omegn. Og det blev
uden tvivl vores fælles hjertebarn; rød politik.
Derfor var der intet mere naturligt for mig end at melde mig ind i
socialistisk ungdom og sidenhen SFs ungdom. Som
handelsstudent gik jeg gladeligt rundt i min t-shirt med teksten,
Anders Fogh nej tak, hvilket ikke var et oplagt statement i de
rammer. Ideologisk og politisk set har jeg aldrig følt mig vaklende
eller på tynd is: Jeg vil et samfund, hvor der er plads til alle, og vi
alle tilbydes lige ret, lige værd og lige muligheder, og derfor SKAL
Dover sogn have sin egen folkeskole!
Jeg er ikke flyttet tilbage til mit fødested, for at blive offer for
sjusket centralisering, og dårlig økonomisk prioritering. Vi solgte
et dejligt sted i Århus for at vende hjem - og den handling er
pludselig blevet til en knugende fornemmelse i maven.
kære politikere - I har nu sendt mig på tynd is ift. mit politiske
standpunkt. Jeg kan på ingen måder se jeres socialfaglige politik i
jeres håbløse beslutninger om at nedlægge skoler og dermed
samfund. Jeg mistede min kære far for 6 år siden, og jeg savner
dagligt mine snakke og særligt alle de politiske værdibaserede
snakke med ham. Han var ikke bare klog - han var vis.
Jeg har flere gange i denne proces om ny skolestruktur tænkt på
ham, for han var blevet flov og oprevet som gammel
skanderborger, men pludselig synes jeg, at jeres beslutninger er
blevet så tåbelige og uigennemtænkte, at det måske lige netop
nu er ok, at han ikke er her. I har ikke bare gjort mine børns
skoleliv og daglige trivsel ustabil, men i lige så høj grad sendt mig
ud i politisk ingenmandsland, for at stemme rødt i skandeborg
kommune ved kommende valg er jo umuligt, hvis man skal være
de socialistiske værdier tro
Mette Sletskov, cand.pæd.psych. og forældre/mentorcoach
Klokkehøj 14, Svejstrup
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

18.09.2020
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
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19.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

mig selv

For- og mellemnavn(e)

Marlies

Efternavn

Warming

Vejnavn

Emborgvej

Husnummer
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Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
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Bilag
Høringssvar
- 20200919 Høringssvar_Bjedstrup skal bevares fordi.docx
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20200919 Høringssvar - Ny struktur for skoler og dagtilbud

Bjedstrup Skole skal bevares, fordi…

Marlies Warming, Emborgvej 112, 8660 Skanderborg
Cand.scient. i miljøkemi og sundhed, forælder til 2 børn i Bjedstrup Børnehus
--Sammendrag:
• Potentialet for en bæredygtig udvikling af landdistriktet er enormt pga. fællesskabet, der centrerer
sig omkring Bjedstrup Skole
• Landsbyklyngen er i vækst – vi er midt i en trend, hvor rigtigt mange ressourcestærke, børnerige
familier flytter til, bygger eller køber huse, og de betaler også skat
• Flere planlagte udstykninger vil øge børneantallet yderligere i området
• Bjedstrup Skole har en lang og bevarelsesværdig tradition med udeundervisning og høj faglighed
omkring natur, biodiversitet, bæredygtighed og FNs verdenmål
• Bjedstrup Skole og Børnehus tilbyder et trygt miljø, til gavn for familier i landsbyklyngen, Ry og
Skanderborg
• Bjedstrup Skole kan som lille skole rumme nogle elever, som ikke villes trives på en stor skole, og
som ellers måske skulle henvises til specialtilbud
• Omkostninger per elev i Bjedstrup Skole er reelt lavere end beregnet, fordi der er flere eksisterende
børn end elevtalsprognosen gætter på og en høj tilslutningsprocent på 89%
• Omkostninger til etablering af Låsbys afdeling D skal medregnes, fordi hvis folkeskolen lukkes,
etableres en friskole i Bjedstrup
• Kommunens bidrag til omkostninger af en friskole i Bjedstrup skal tages i betragtning
• Landdistriktet skal udvikles – ikke afvikles
--... der er meget mere på spil end bare skolen. Vi er en landsbyklynge i vækst. Vi er et utroligt stærkt
fællesskab, fordi vi er betydningsfulde for hinanden, fordi vi kender hinanden og hinandens børn igennem
børnehuset og skolen. Fællesskabet udvikler og gennemfører de meste fantastiske ting til gavn for hele
kommunen. Det er kun pga. fællesskabet og frivilligt sved at initiativer som adgang til naturen igennem
Spor i landskabet (besøgende fra især Aarhus og Skanderborg), etablering af shelterpladsen i Alken (som
benyttes flittigt af elever fra Skanderborg), sommerrestauranten med lokalt dyrkede og økologiske råvarer i
Svejstrup, genopretning og pleje af habitater for at beskytte sjældne arter, etc., kan gennemføres. Vi er
godt i gang og vores potentiale til at fremme en bæredygtig udvikling af landdistriktet er enormt! Så længe
vi har fællesskabet. Så længe vi har skolen.
Jeg har kun boet her i 2 år. Efter 15 års søgen som gik fra Berlin over København, Amager og Aarhus, Viby
og Beder, er vi kommet her. Vi flyttede – i modsætning til andre familier - ikke hertil pga. skolen. Nej, vi
troede at vores datter skulle starte på Steiner Skolen. Men vi flyttede hertil pga. fællesskabet. Der gik dog
ikke lang tid før det gik op for os, at det er skolen der er motoren for fællesskabet.
Min datter starter nu til november på Bjedstrup Skole. Ja, til november, fordi vi kører med rullende
indskoling på tre tidspunkter i løbet af året, så børnene kan lige præcis starte på det tidspunkt, når de er
klar. Ligesom Bjedstrup Skole arbejder med differentieret undervisning på tværs af aldre. En mindre skole
har simpelthen flere muligheder for at være inkluderende. Og i nogle tilfælde kan en lille skole være løsning
for elever, som har det svært ved at klare sig på en stor skole, frem for at disse elever skal sendes til (dyrt)
specialtilbud. Og hvis man som forælder vægter frisk luft og jord under neglene, så er Bjedstrup Skole et
oplag valg med den ugentlige udeundervisning. Der er allerede en del forældre fra Ry og Skanderborg, der
har valgt at deres børn skal gå Naturbørnehaven i Bjedstrup. Derfor er Bjedstrup Skole og Børnehus ikke
kun vigtigt for lokalområdet, men også en værdifuld option for familier i Ry og Skanderborg.
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I løbet af det sidste årti er der flyttet utroligt mange børnefamilier til området. Enkelte steder er det nyt
byggeri, men de fleste kommer som følge af et generationsskifte – ældre sælger deres huse, og husene
bliver købt af børnefamilier. Til dels er det folk der kommer herfra, er selv gået på skolen som børn og er nu
flyttet tilbage for at give deres børn den samme gode opvækst, som de selv har nydt af. Til dels er det folk
"udefra", ligesom mig, der værdsætter nærheden i livet i et landsbysamfund. Vores landsbyer blomstrer og
udvikler sig, fordi vi har skolen. Men allerede nu kan vi se de første tegn på at denne trend let kan knækkes
– familier, der havde planlagt at bygge i den nye udstykning i Alken (plads til ca. 19 familier), overvejer at
trække sig igen pga. usikkerheden om skolen. Er det meningen? At afvikle landsbyerne?
Den nuværende indstilling udgangspunkt i en fejlagtig elevtalsprognose for Bjedstrup. Vi ved jo hellere ikke,
hvor mange flere børn der flytter til skoledistriktet eller bliver født fra næste år, men vi ved jo hvor mange
der blev født de sidste 5 år og agter at starte på Bjedstrup Skole. Aktuelt har vi en meget stor
tilslutningsprocent på 89%.
Den nuværende indstilling er også selvmodsigende, fordi den indrømmer plads til både en friskole og
Låsbys afdeling D på Bjedstrup Skoles matrikel. Hvis folkeskolen lukkes, vil vi selvfølgelig starte en friskole,
og det vil sige der igen skal findes plads og penge til Låsby Afdeling D.
Jeg er ikke bekymret for at en ny skole ved Kildebjerg trækker tæppet væk under Bjedstrup, selvom den
kommer til at ligge i det område, som tidligere hørte til under Bjedstrup Skoledistrikt. Men vil Knudsøskolen
kunne overleve ved siden af den nye tresporede skole? Eller vil en friskole i Bjedstrup, som er mindst lige så
fantastisk som folkeskolen, bevirke ledig kapacitet i den nye skole?
Som forældre i Bjedstrup Skoledistrikt har vi været glade for dialogen med byrådsmedlemmerne og jeg
takker for den åbenhed, der har været omkring processen. På vores side har vi gjort os umage for at være
så konstruktive, som overhovedet muligt for at hjælpe udvalget med at finde en både økonomisk og
samfundsmæssigt bæredygtig løsning. Alligevel er jeg nødt til at gøre opmærksom på, at der har været
mange situationer i processen, hvor skjulte dagsordener, gemmeleg bag gentlemanaftaler, loyalitet over for
politiske procedurer frem for vælgerne og tilsyneladende kagedeling mellem lokalt forankrede politikere
har sået alvorlig tvivl om demokratiets og retfærdighedens tilstedeværelse i processen.
Jeg sætter min lid til at politikkerne benytter høringsfasen til at tage højde for de korrigerede økonomiske
beregninger OG overvejer alle de afledte effekter, som Bjedstrup Skole har for lokalområdet og hele
Skanderborg Kommune.
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Mig selv og min familie
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Anne Mette Bækgaard
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Martinsen
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Anes Høj
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Høringssvar
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Jeg skriver til jer fordi jeg med ængstelse har fulgt jeres planer om at ville lukke Bjedstrup skole.

Min historie er den at min mand og jeg flyttede til alken fra Århus for Ca. 18 år siden. Her byggede vi vores
hus. Vi oplevede med det samme en stor samhørighed og nærhed i vores lille nye lokalsamfund, specielt
omkring Bjedstrup børnehus og skole.

Vi har tre børn sammen på hhv. 21, 18 og 10 år. De to ældste som jo for længst er videre har begge gået på
Bjedstrup skole. Her fik de en tryg og nær start på deres lange skoleliv. Det er tydeligt at det har givet dem
en hel masse godt at de har fået og stadig har et stort tilhørsforhold til deres lokalsamfund. De ses stadig
med deres gamle skolekammerater, når de holder nytårsfest, spiller fodbold sammen, rejser sammen eller
bare drikker en øl sammen.

Jeg tror det er vigtigt at have fået sådan en tryg start på sin skolegang og føle at de hører til et sted. De
kender de andre unge, men de kender også deres kammeraters forældre og på den måde er man en del af
noget trygt som man altid kan komme tilbage til når man bevæger sig ud i verden.

Vores yngste på 10 nyder ligeledes sin skolehverdag på Bjedstrup skole og på samme måde som sine
søskende oplever han nærhed og tryghed. Selvom en skolelukning måske ikke vil “ramme” ham i den tid
han har tilbage på skolen vil det påvirke hele vores samfund herude, et samfund som er bygget på det
værdifulde fælleskab skolen har givet os.

Tænk jer godt om og bevar Bjedstrup skole

Mvh Anne Mette Martinsen
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mig selv

For- og mellemnavn(e)

Christina Kjær

Efternavn

Andersen

Vejnavn

Lundhøjvej

Husnummer

1A

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Lukning af skoler vil forværre skævvridning af udvikling i land og
by
De sidste 14 år har jeg arbejdet med strategi og implementering
af strategi i en større dansk industrikoncern. Det er mit job. En
vigtig læring har jeg. Strategien skabes ikke med ord. Strategien
skabes med penge og prioriteringer.
Derfor er det også virkeligt påfaldende, hvor skævt
anlægsinvesteringerne planlægges i Skanderborg kommune. Der
underinvesteres i landsbyerne og udviklingspolitikken i
kommunen tager udgangspunkt i de store byer (Kilde:
Politikerhåndbog på hjemmesiden)
I Skanderborg Kommune lægges der i landsbyområderne op til
følgende anlægsinvesteringer i 2021-2024:
32,1mio kr til Dagstilbud 0-6 årige
4,8mio kr. til Veje/trafik
2,5mio kr til landsbyforskønnelse
0 kr til landsbyskolerne
Samlet set går kun <6,5% af kommunens samlede
anlægsinvesteringer specifikt til landet, som er 33% af borgerne
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fortsat fra foregående side...
Kilde: Eget geografisk split af Budget til 1. behandling 26. august
2020. Revideret budget med ny skolestruktur er ikke medtaget
her, men vil yderligere skævvride investeringer i land og by pga
store skolebyggerier og -renoveringer i især Ry og Hørning.
Driftsudgifterne er ikke tilgængelige med et geografisk split.

Som jeg har hørt kommentarer fra politikkerne, er der generel
enighed om, at Skanderborg har brug for en landsbypolitik. Og
det viser ovenstående billede tydeligt. 33% af borgerne mod
<6,5% af anlægsinvesteringerne er uambitiøst for landsbyerne.
Den strategi, I nu vælger at udleve med ovenstående prioritering,
er, at vi fixer noget dagspasning til de mindste, vi laver nogle veje
til jer, så I kan køre på arbejde og jeres børn i skole. Og så giver
vi jer et lille plaster på såret med noget landsbyforskønnelse.
Det pudsige er, at det ikke nødvendigvis kræver meget at gøre
landsbyboerne tilfredse. Vi er selv vant til at skabe det samfund,
de værdier og det fællesskab, vi ønsker. Det er derfor, vi flyttede
hertil. Vi forventer dog en minimums-rimelighed for vores
skattepenge. For mig går den rimelighedsgrænse ved skolen og
vores skole Bjedstrup Skole. Bjedstrup Skole er et vigtigt centrum
for landsbyklyngen omkring skolen. Den skaber blandt andet
nærhed, fællesskab, tryghed og en kæmpe social dynamik blandt
både børn og forældre.
Så derfor min bøn til jer:
Vil I virkelig stå inde for denne underprioritering af
landsbysamfundene? Og ovenikøbet stemme for at lukke
Bjedstrup Skole, som flere af jer specifikt har lovet vælgerne, I
ikke vil lukke? Jeg bliver nødt til at minde jer om, at I ikke er
tvunget til dette valg. Det er ikke en bunden opgave. Der er altid
et valg. Kommunen får mange flere penge end forventet, da
aftalen om spareplanen blev indgået sidste år. Hvordan de flere
penge bruges er ALTID et valg og en prioritering. Det er der, I
skal varetage jeres vælgeres interesser, også dem på landet.
Så bevar Bjedstrup Skole.
Forældreengagementet omkring Bjedstrup Skole vil præcis det,
Byrådet på papiret står for (ref. Vision Mennesker møder
Mennesker). Vi vil via fællesskabet skabe et grundlag for
udvikling. Vi vil bringe vores ressourcer i spil for at skabe
udvikling i vores landsbysamfund, hvor der er plads til alle. Også
børn, der har brug for og trives allerbedst i de mindre
fællesskaber.
Grib den nu, Byråd. Brug os aktivt, lad os være med til at skabe
fremtidens landsbyskole. I kan med positiv udvikling i og
understøttelse af landsbyerne også sikre, at Skanderborg bliver
ved med at være et relevant alternativ til Århus.
Bilag: Anlægsbudget splittet på geografi er vedlagt.
Vedhæftninger
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Oversigt over samlet
Oplyst fra social og
Skanderborg Kommunes
Underbudgettering af

udligning og tilskud
indenrigsministeriets tilskudstabeller
budget
indtægter

2018
475 mkr
414 mkr
61 mkr

2019
453 mkr
432 mkr
21 mkr

2020
511 mkr
482 mkr
29 mkr

2021
683 mkr
499 mkr
184 mkr

2022

2023

511 mkr

516 mkr

2024 Merindtægt i 2021 vs 2020
172 mkr
34%
499 mkr

Samletabel 1
324 mkr
298 mkr
327 mkr
-405 mkr
Samletabel 2
23 mkr
23 mkr
35 mkr
1.035 mkr
Samletabel 3
128 mkr
132 mkr
149 mkr
53 mkr
Kilde: Social og indenrigsministeriets hjemmeside
https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/tilskud-og-udligning/tilskud-og-udligning-for-kommunerne/

https://cdn.ipaper.io/iPaper/Papers/d38d2873-176c-4436-842c-8c2f65d750fb/Download.pdf?response-content-disposition=inline;filename=Politikerhndbogen_2020.pdf&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9jZG4uaXBhcGVyLmlvL2lQYXBlci9QYXBlcnMvZDM4ZDI4NzMtMTc2Yy00NDM2LTg0MmMtOGMyZjY1ZDc1MGZiLyoucGRmKiIsIkNvbmRpdGlvbiI6eyJEYXRlTGVzc1RoYW4iOnsiQVdTOkVwb2NoVGltZSI6MTU5NzY5MDE5OH19fV19&Signature=Ll8dRUHjtv8-sgmmXeA3g-hChHEJVCy7CVh96LT-0roVi-dhptyo8EVbKWLadCUaww8ecSOFFAlUzjDJrCtn9ZHrNXmB2P4CRSSYhhkKnKt8tT8mnDl~PkcReBbyP77xf1QDx8-5-bRmM7kDssZQ5-SMQfEv1vSlkRHo0RSxjzo_&Key-Pair-Id=APKAIPGQN6BDBMBZ2LCA
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1 Hovedoversigt
2021
2022

A.
Indtægter
Skatter
Generelle tilskud m.v. Incl betinget balancetilskud
Renter
Udviklingsbidrag
Refusion af købsmoms
Ialt indtægter
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)
Demokrati
Personale
Klima, energi og beredskab
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner
Sundhedsfremme og forebyggelse
Borgerservice
Natur og miljø
Veje og trafik
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde
Dagtilbud for 0-6 årige
Skoler og pædagogiske frtidstilbud
Børn og unge med særlige behov
Ældre
Borgere med fysiske og psykiske handicap
Kultur og fritid
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold
Administration
Kommunale ejendomme
Ialt driftsudgifter
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT
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2023

2024

-3.268.818
-646.588
3.146
7.160
0
-3.905.100

-3.279.622
-626.740
2.331
7.400
0
-3.896.631

-3.275.694
-626.985
1.586
7.500
0
-3.893.593

-3.292.845
-627.992
636
7.600
0
-3.912.601

11.574
65.748
18.954
1.889
301.605
56.393
14.634
84.517
6.950
363.514
688.022
152.989
417.717
273.044
75.598
829.733
283.810
38.840
3.685.531
-219.569

10.070
66.483
18.951
1.376
304.669
55.721
14.496
86.049
6.476
373.482
677.092
152.695
436.788
278.009
75.539
833.301
280.345
38.754
3.710.296
-186.335

11.532
66.483
18.951
1.376
308.655
55.726
14.496
86.640
6.476
380.228
682.072
152.692
443.208
277.962
75.539
837.611
276.682
38.764
3.735.093
-158.500

11.532
66.483
18.951
1.376
312.499
55.726
14.496
87.224
6.476
387.513
684.677
152.692
448.506
277.962
75.539
848.200
278.150
38.764
3.766.766
-145.835

Bilag
Anlægsudgifter
Klima og beredskab
Udviklingsstrategi, køb og salg
Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner
Vej og trafik
Dagtilbud for 0-6 årige
Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Ældre
Kultur og fritid
Administration
Beskæftigelse- og arbejdsmarkedsforhold
Kommunale ejendomme
I alt anlæg ekskl. Forsyning og byggemodning

245
-6.002
1.638
78.726
31.803
126.034
36.733
21.238
347
0
2.028
292.790

0
-17.617
0
37.555
7.256
80.222
10.040
-4.531
700
0
0
113.625

0
2.383
0
11.840
9.901
8.870
20.625
6.334
700
0
0
60.653

0
5.425
0
15.305
64.138
33.776
40.519
959
700
0
0
160.822

i alt andre skattefinansierede udgifter
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

32.771
105.992

33.636
-39.074

34.550
-63.297

35.475
50.462
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Område
Klima og energi
Udviklingsstrategi,
Udviklingsstrategi,
Udviklingsstrategi,
Udviklingsstrategi,
Udviklingsstrategi,
Udviklingsstrategi,
Udviklingsstrategi,
Udviklingsstrategi,
Udviklingsstrategi,
Udviklingsstrategi,
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik

Geografisk område
Projekt
U/I
By
2021
2022
2023
2024 2021-2024
1. Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter ................................................................................10
Låsby
U
Centerbyer
245
245
2.
Torvet
i
Hørning
...............................................................................................................................10
Hørning
planstrategi og lokalplaner
U
Centerbyer
1638
1638
køb og salg
3. Strategisk jordkøb (ramme) ..........................................................................................................10
U
Kommunen
Kommunen
750
750
750
750
3000
køb og salg
4. Teknisk ramme byggemodninger: ...............................................................................................10
U
Kommunen
Kommunen
25000
25000
25000
25000
100000
køb og salg
4. Teknisk ramme byggemodninger: ...............................................................................................10
I
Kommunen
Kommunen
-25000
-25000
-25000
-25000
-100000
køb og salg
5-6. Salg af Søkilde
I
Kommunen
Kommunen
-20000
-20000
køb og salg
5-6. Salg af Ryvang: ..........................................................................................................10
I
Kommunen
Kommunen
-4000
-4000
køb og salg
7. Salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme:I ..................................................................11
Kommunen
Kommunen
-6000
-6000
køb og salg
8. Køb af Bjertrupvej 4, Stilling: ........................................................................................................11
U
Kommunen
Kommunen
76
76
køb og salg
9. udgifter ved salg af Ryvang: ............................................................................................................11
U
Kommunen
Kommunen
508
508
køb og salg
10. Anebjerg - skovrejsning: ................................................................................................................11
U
Hovedby
Skanderborg
2664
1633
1633
4675
10605
11. Sikre veje til skole og fritid ............................................................................................................11
U
Kommunen
Kommunen
1000
1000
1500
3500
12. Stitunnel Virringvej / Ægirsvej ....................................................................................................11
U
Landsbyer
Stilling
2627
2627
13. Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg .....................................................................................11
U
Kommunen
Kommunen
500
500
1000
14. Vejanlæg ved Rådhuspladsen i Hørning ...................................................................................11
Hørning
U
Centerbyer
761
761
15. Pulje til cykelstier, stituneller m.v. ............................................................................................12
U
Kommunen
Kommunen
3245
2912
5000
5000
16157
16. Klimavej ved ovenvande ...............................................................................................................12
U
Hovedby
Skanderborg
1205
1205
17. Stitunnel under Låsbyvej ved Veng fællesskoleU ......................................................................12
Landsbyer
Veng
1826
1826
Hørning
18. Udbygning af Herredsvej ..............................................................................................................12
U
Centerbyer
23520
2056
25576
19. Kryds, rute 170 Hørning ................................................................................................................12
Hørning
U
Centerbyer
6644
6645
1014
14303
Hørning
20. Blegindvej .........................................................................................................................................12
U
Centerbyer
12168
12168
21. Trafikanalyser ..................................................................................................................................13
U
Kommunen
Kommunen
250
250
500
Hørning
22. Infrastrukturprojekter omkring udbygning af Toftegårdsvej:
..........................................13
U
Centerbyer
4056
4056
23. Kabellægning af luftledninger: ...................................................................................................13
U
Kommunen
Kommunen
1250
0
1250
24. Afledte infrastrukturmæssige tiltag af skole-byggeri
i Hørning: ......................................13
Hørning
U
Centerbyer
3548
3548
25. Midtbyplanen: ..................................................................................................................................13
U
Hovedby
Skanderborg
1826
4654
1826
8306
26. Kommunale parkeringspladser: ................................................................................................13
U
Kommunen
Kommunen
4563
4563
27. Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022):
U ......................................................................14
Hovedby
Stilling
6134
5476
11610
28. Trafikafvikling Skanderborg Station ........................................................................................14
U
Hovedby
Skanderborg
3195
3650
6845
29. Forlængelse af Ørstedvej, Stilling: .............................................................................................14
U
Hovedby
Stilling
5070
5070
30. Forlængelse af Ørstedvej, Stilling, vejbidrag:
U ........................................................................14
Hovedby
Stilling
0
Classified as Business
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Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Vej og trafik
Dagtilbud for 0-6 årige
Dagtilbud for 0-6 årige
Dagtilbud for 0-6 årige
Dagtilbud for 0-6 årige
Dagtilbud for 0-6 årige
Dagtilbud for 0-6 årige
Dagtilbud for 0-6 årige
Dagtilbud for 0-6 årige
Dagtilbud for 0-6 årige
Dagtilbud for 0-6 årige
Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Ældre

31. Vejanlæg ved ny børnehave, Sølund: .........................................................................................15
U
Hovedby
Skanderborg
3377
32. Herredsvejens tilslutning til Beder-BeringvejU(+forundersøgelse):
Hørning
Centerbyer ................................15
507
33. Forlængelse af Scandiavej, Låsby: .............................................................................................15
Låsby
U
Centerbyer
34. Ændret vej - og stistruktur omkring Ry–hallerne: ................................................................15
Centerbyer
Ry
35. Udvidelse af Lundhøjvej, Ry: .......................................................................................................16
Centerbyer
Ry
36. Nye vejanlæg ved Langvad Bakker, Låsby: ..............................................................................16
Låsby
U
Centerbyer
1826
5476
37. Fortov langs Hjarsbækvej, Gl. Rye: ............................................................................................16
U
Landsbyer
Gl. Rye
395
38. Udvidelse af Stilling Landevej (+forundersøgelse):
..............................................................16
U
Hovedby
Stilling
228
38b. Udskiftning af elpærer til LED belysning på Ugadelamper:
...............................................16
Kommunen
Kommunen
3000
3000
3000
3000
39. OPP (Offentligt-Privat-Partnerskab) anlægsydelse
..............................................................17
U
Kommunen
Kommunen
3.715
3.715
3.715
3.715
40. Daginst. i forb. med ny skole i Hørning: ..................................................................................17
Hørning
U
Centerbyer
10140
7605
710
710
41-42. Sammenlægning dagtilbud og skole Gl.Rye: .....................................................................17
U/I
Landsbyer
Gl. Rye
17948
-4064
43. Kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekt .........................................................................18
U
Kommunen
Kommunen
4500
44. Sammenlægning af dagtilbud & skole Stjær ...........................................................................18
Stjær
U
Landsbyer
5476
12776
45. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet - Galten/Skovby
...............................................19
U
Centerbyer
Galten/Skovby
13233
46. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet – Låsby
..............................................................19
Låsby
U
Centerbyer
8214
47. Udvidelse af kapacitet dagtilbudsområdet – RyU....................................................................20
Centerbyer
Ry
9126
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2221
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2627
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60653

160822

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

21.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Mig selv

For- og mellemnavn(e)

Birgit Hjorth

Efternavn

Pohle

Vejnavn

Emborgvej

Husnummer

125

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
L2U1BU4

Kære politiker
Jeg må indrømme at jeg længe har tænkt, Nej Nej Nej det kan
ikke passe at man nu igen tænker på at lukke Bjedstrup skole.
Den skole der igennem mange år og igennem andre seje
lukningstrudsler, nu igen skal stå for skud.
Hvordan kan man dog underkende alt det gode den skole har
skabt og stadig skaber?
Hvordan kan man dog underkende de omstillinger man har været
med til på deb dejlige skole?
Hvordan kan man så meget som tænke på at lukke Bjedstrup
skole, der er så meget der tyder på at det kun er tilgang af elever
der vil ske de næste år.
Jeg har haft mine 2 børn på Bjedstrup skole, det er godt nok
mange år siden, men man har formået at bevare den samme
tryghed,den samme ånd, den samme imødekommendehed og
sidst men ikke mindst den samme dybdegående kendskab til det
enkelte barn, som man også havde dengang.
Jeg har fra det ene af mine 2 børnebørn, der nu går på skolen,
en rammende oplevelse, som jeg ikke ved om det rammer en
politiker,men jeg ved det ramte mig som bedstemor.
Mit barnebarn som nu er 9 år var virkelig virkelig grædefærdig
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den morgen hvor vi alle skulle ned og demonstrere mod lukning
af Bjedstrup skole .
Hun tog sit kæreste eje en kanin bamse, som hun fik da hun blev
født. Den har hun sovet med altid. Den har været med I
dagpleje og den har været med i Bjedstrup børnehus og
Bjedstrup skole. De første år helt synligt men de sidste år mest i
skoletasken. Den hedder Ninus.
Ninus fik et hjerte på hvorpå der stod.
Kære politiker I må få min Ninus ,bare I ikke tager min skole.
Heldigvis fik hendes mor hende talt fra at give Jer den, der kan
stadig komme dage hvor der er brug for ham.
Men det var tydeligt hvad hun mente om det I har gang i.
Jeg håber inderligt at alt bliver tænkt godt og grundigt igennem.
Med venlig hilsen Birgit Pohle

Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

21.09.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

21.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

2484 borgere i Skanderborg kommune

For- og mellemnavn(e)

Mikkel Mørk

Efternavn

Hegnhøj

Vejnavn

Emborgvej

Husnummer

79

Etage
Side/Dør

Boes

Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

En tredjedel af Skanderborg Kommunes borgere bor på landet. I
eller mellem landsbyer. Fællesskabet centrerer sig omkring
skolerne. Det er her, børnene har deres hverdag, og familierne
har deres fritidsliv, foreningsliv, møder, fællesspisning og fester.
Skolerne er hjertet i de små landsbysamfund, det er dem, der er
årsag til, at nye familier flytter til, at der investeres og bygges nyt,
og at de ældre bliver boende og har et aktivt seniorliv.
I forslaget til ny skolestruktur for Skanderborg Kommune, har
Undervisnings- og Børneudvalget indstillet at Hylke og Bjedstrup
skoler skal lukkes. Rationalet bag den nye skolestruktur er, at de
mindste skoler er de dyreste og derfor skal lukkes. Problemet
med den tilgang er imidlertid, at hvis vi lukker to skoler nu, så vil
der blot være to andre skoler, der er de mindste og dyreste,
næste gang kommunen skal spare. Konsekvensen er
centralisering på store skoler i centerbyerne og stadig større
forskel mellem vilkår på landet og i byen.
Men vi har brug for et mangfoldigt folkeskoletilbud i Skanderborg
Kommune. Store og små skoler, skoler i byen og på landet. For
nærhed skaber tryghed i et børneliv. Derfor skal vi værne om

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
T1FA4WT
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vores landsbyer og landsbyskoler ved at stå sammen.
Bevar landsbyskolerne, og lad os få sat en stopper for
centraliseringstrangen og starte udviklingen af Skanderborg
Kommunes landdistrikter. Til gavn for hele kommunen.
Vi foreslår, at Skanderborg Kommune beslutter, at
landsbyskolerne skal bevares.
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

21.09.2020

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

21.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Mig selv

For- og mellemnavn(e)

Mette Palludan

Efternavn

Sletskov

Vejnavn

Klokkehøj

Husnummer

14

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Forliste børnehåb og iturevede ideologier
I forsøger i øjeblikket at stjæle mine børns dejlige skole i
Bjedstrup, og I viser dem pt. vejen til politisk utroværdighed. Min
datter på 7 år spurgte fortvivlet i går, Hvorfor satte ham der
Frands-borgmester egentlig sine sko ved vores skole mor, når
han så bare lukker den. Det må man da ikke vel? Gør politiet så
ikke noget mor? (Hun henviser til landsbyernes skodemonstration
den 10 juni 2020). Jeg er jo fuldstændig lige så desillusioneret
som min datter, men måtte med ærgrelse meddele hende, at det
blot er lokal politik af allerværste skuffe.
Men noget gør dog grundlæggende ondt på mig i denne
urimelige proces, hvor man har valgt at lukke to velfungerede
folkeskoler på ganske usagligt grundlag. Jeg er født og opvokset i
Skanderborg og har brugt utallige timer på politiske snakke med
min far, Olaf Sletskov, som et helt liv troede stålfast på
kernerøde, socialistiske værdier. Han dedikerede timevis af
arbejde ind i fagbevægelser og lige så mange i endeløse
diskussioner, som talte ind i socialfaglig politik. Og det blev uden
tvivl vores fælles hjertebarn; rød politik.

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
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Derfor var der intet mere naturligt for mig end at melde mig ind i
socialistisk ungdom og sidenhen SFs ungdom. Som
handelsstudent gik jeg gladeligt rundt i min t-shirt med teksten,
Anders Fogh nej tak, hvilket ikke var et oplagt statement i de
rammer. Ideologisk og politisk set har jeg aldrig følt mig vaklende
eller på tynd is: Jeg vil et samfund, hvor der er plads til alle, og vi
alle tilbydes lige ret, lige værd og lige muligheder, og derfor SKAL
Dover sogn have sin egen folkeskole.
Men kære politikere - I har nu sendt mig på tynd is ift. mit politiske
standpunkt. Jeg kan på ingen måder se jeres socialfaglige politik i
jeres håbløse beslutninger om at nedlægge skoler og dermed
samfund. Jeg mistede min kære far for 6 år siden, og jeg savner
dagligt mine snakke og særligt alle de politiske værdibaserede
snakke med ham. Han var ikke bare klog - han var vis.
Jeg har flere gange i denne proces om ny skolestruktur tænkt på
ham, for han var blevet flov og oprevet som gammel
skanderborger, men pludselig synes jeg, at jeres beslutninger er
blevet så tåbelige og uigennemtænkte, at det måske lige netop
nu er ok, at han ikke er her. I har ikke bare gjort mine børns
skoleliv og daglige trivsel ustabil, men i lige så høj grad sendt mig
ud i politisk ingenmandsland, for at stemme rødt i skandeborg
kommune ved kommende valg er jo umuligt, hvis man skal være
de socialistiske værdier tro
Mette Sletskov
Klokkehøj 14, Svejstrup
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

21.09.2020

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

21.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

mig selv

For- og mellemnavn(e)

Line Sangild

Efternavn

Thimmer

Vejnavn

Alkenvej

Husnummer

81

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Kære politikere i Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet.
Jeg er en frustreret forældre, der ser til fra sidelinjen, mens der
træffes uforståelige beslutninger om mine børns fremtid i form af
indstillingen til lukning af Bjedstrup Skole. Foruden at være
frustreret forældre er jeg også psykolog, der arbejder med blandt
andet specialpædagogik i det daglige. Jeg beskæftiger mig med,
hvilke relationelle døre, der skal åbnes for at danne gode
forudsætninger for læring og særligt læring for de børn, som ikke
trives. Jeg hører først og fremmest argumenter, der går på
økonomi. Men hvor bliver snakken om barnets trivsel af? Trivsel
eller tryghed som er forudsætningen for at kunne bruge sin energi
på at lære. Jeg har endnu ikke fået øje på den faglige vinkel i
debatten og jeg håber at I, SF, som bekæmpere af
undertrykkelse og ulighed (https://sf.dk/om-sf/) og at I i
Socialdemokratiet, hvis primære mål det er at give det enkelte
menneske frihed og tryghed til at udnytte sine evner og realisere
sine drømme (https://www.socialdemokratiet.dk/da/partiet/), vil
hjælpe med at bringe fagligheden med ind, når der træffes så
vigtige beslutninger som skolelukning.

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
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Helt grundlæggende er en afgørende faktor for læring, at barnet
er trygt. Et trygt barn har overskud til at fokusere på læring
fremfor overlevelse fokusere på matematiske formler fremfor
frygten for næste frikvarter, som kan stå på ensomhed eller
mobning. Hvad er så tryghed i en skolesammenhæng? En tryg
skolegang er fravær af angst at nogen ser mig, når jeg har det
dårligt, at der er nogen, der får øje på mig. I 2008 gennemførte
DPU en stor undersøgelse med det formål at afdække, hvilke
kompetencer en lærer eller pædagog skal have for bedst at
fremme barnets læring. En af de vigtigste faktorer i denne
undersøgelse var en social relation til den enkelte elev. Det er
svært at have en social indgående relation til hver enkelte elev,
hvis elevtallet i hver klasse er op mod 28. For ikke at nævne
besværet ved at kende alle eleverne på skolen, når elevtallet når
op på tusind. Hvordan skal vi få øje på hinanden og hvordan kan
vi være sikre på, at der er en god skolegang for dem, der går
under radaren? Dem, der ikke trives på de store skoler, dem, der
lider i stilhed.
På Bjedstrup Skole har elever, der har haft svært at finde deres
plads på andre skoler, fundet en meningsfuld skolegang. Når
elevtallene er færre og pladsen større, er der bedre
forudsætninger for at skabe sociale relationer. Netop sociale
relationer på tværs af årgange, vel at mærke, - er noget af det,
der kendetegner Bjedstrup Skole og tallene for børnenes trivsel
ligger over landsgennemsnittet (børne- og
undervisningsministeriets uddannelsesstatistik).
Kære SFere og Socialdemokrater. Skal det være økonomi, der
afgør om en skole, som formår at tilbyde en tryg læringsbase for
vores børn, skal leve eller dø? Eller lever ideologien om, at den
enkeltes frie og alsidige udvikling skal være både målet og midlet
for hele samfundets udvikling (https://sf.dk/om-sf/) i frihed, lighed
og solidaritet (https://www.socialdemokratiet.dk/da/partiet/)
stadig?

Kærlig hilsen
Line Sangild Thimmer,
cand. psych. ved Center for Mentalisering
mor til Selma (2016) og Sofus (2019)
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

21.09.2020

Se signeringsoversigt
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Modtaget Dato: 22-09-2020 09:34
Vedrørende: Ny skolestruktur - høringssvar: Forhåndsindskrivning viser 26% flere elever på Bjedstrup Skole
Vedhæftninger: bevarbjedstrup_høringssvar1_210920.pdf
Kære Byråd
Vi har i dag uploadet et høringssvar, der dokumenterer reelle elevtal på Bjedstrup Skole 2020-2026.
Vi har bedt forældrene i Bjedstrup skoledistrikt samt forældre til børn uden for distriktet, som er tilknyttet børnehaverne, om at forhåndsindskrive
deres børn, hvis de påtænker at starte på Bjedstrup Skole. Resultatet er klart: De reelle elevtal er markant højere end de tal, som ligger til grund for
kommunens indstilling om lukning at Bjedstrup Skole.
Vi har vedhæftet høringssvaret her, og står altid til rådighed for spørgsmål eller kommentarer.
På vegne af Liv i Landsbyerne og #BevarBjedstrupSkole
Christina Kjær (tlf 28941116, cka@danfoss.com)
Ditte Jensen (tlf 61100866, dije809@gmail.com)
Classified as Business

SamlePDF - side 54 af 163

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

22.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Foreningen "Liv i Landsbyerne" og netværksgruppen
#BevarBjedstrupSkole

For- og mellemnavn(e)

Christina Kjær

Efternavn

Andersen

Vejnavn

Lundhøjvej

Husnummer

1A

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- bevarbjedstrup_høringssvar1_210920.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

22.09.2020

Se signeringsoversigt
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Prognose vs. virkelighed:
Forhåndsindskrivning viser 26% flere elever på Bjedstrup Skole
Lave elevtal har været et hovedargument for at lukke Bjedstrup Skole. Nu har vi bedt forældrene i Bjedstrup skoledistrikt samt forældre til børn uden for distriktet, som er tilknyttet børnehaverne, om at forhåndsindskrive deres
børn, hvis de påtænker at starte på Bjedstrup Skole. Resultatet er klart: De reelle elevtal er markant højere end
de tal, som ligger til grund for kommunens indstilling.
Med vores høringssvar ønsker vi i foreningen Liv i Landsbyerne, der repræsenterer landsbyklyngen Alken, Bjedstrup,
Boes, Illerup og Svejstrup samt netværket #BevarBjedstrupSkole at gøre byrådet opmærksom på, at der i arbejdet
med den ny skolestruktur har været benyttet misvisende tal for det forventede antal elever på Bjedstrup Skole de
kommende år.
For at kvalificere debatten om Bjedstrup Skole har vi bedt forældre til potentielle kommende elever foretage en forhåndsindskrivning på foreningens hjemmeside, hvor de med deres navn, adresse og underskrift bekræfter, at deres
barn/børn skal gå på Bjedstrup Skole. Det gælder forældre til børn i distriktet samt forældre til børn uden for distriktet, som er tilknyttet Bjedstrup Børnehus gennem en af matriklens to børnehaver.
Formålet med forhåndsindskrivningen er at tegne et reelt billede af, hvordan elevtallet på Bjedstrup Skole ser ud de
kommende år. Det er ikke vores ærinde at kritisere de metoder, som COWI anvender til at foretage elevtalsprognoser,
men at påvise hvordan prognosen baseret på fortiden ikke har været i stand til at opfange den rivende udvikling og
tilstrømning af børnefamilier, landsbyklyngen oplever.
Som det fremgår af Figur 1, viser forældrenes forhåndsindskrivning af deres børn på Bjedstrup Skole et langt højere
elevtal, end elevtallet i den prognose fra COWI, som ligger til grund for BDO’s beregninger og beslutningen om at
lukke Bjedstrup Skole.

FIGUR 1: FORHÅNDSINDSKRIVNING VS. PROGNOSE
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I Figur 1 sammenlignes COWIs prognose for elevtallet på Bjedstrup Skole (rød) med elevtallet udregnet på baggrund
af forhåndsindskrivning (grøn). Det gennemsnitlige frafald på skolen har i de sidste fem år været mindre end én elev
om året, og vi har valgt at medregne et årligt frafald på én elev om året i prognosen baseret på forhåndsindskrivningen.
Det fremgår tydeligt af figuren, at prognosen fra COWI spår et meget lavere elevtal end det forhåndsindskrevne
elevtal. Fra 2022-2026 drejer det sig om en underestimering af 20-26 børn per år, hvilket svarer til, at Bjedstrup Skole
i virkeligheden har 23-28% flere elever, end COWI estimerer i den periode. Det er en kæmpe forskel for en lille skole.
Klassekvotienten går således fra 11,9 elever i 2020 til 17,0 elever i 2026.
Vi oplever, at rigtig mange børnefamilier flytter til vores landsbyklynge. Et af deres hovedargumenter er vores lille natur-folkeskole og børnehus i Bjedstrup, der det seneste år har opnået en tilslutning på 89 pct. Familierne vælger aktivt den lille skole til, fordi de tror på, at fysisk nærhed skaber tryghed i et børneliv, at små fællesskaber styrker børns sociale færdigheder, og fordi natur og muligheden for at børn og voksne kan cykle til skole frem
for at starte bilen, giver mening for vores klimabevidste landsbyboer. Samtidig oplever vi, at flere forældre fra andre
distrikter får øjnene op for vores børnehaver og skole, der er et grønt og naturorienteret alternativ til de store skoler
i centerbyerne. Den udvikling bliver understøttet af en række initiativer, som vi vil redegøre for i kommende høringssvar.
Vi mener, at byrådet bør erkende, at indstillingen om at lukke Bjedstrup Skole hviler på en fremskrivning, som ingenlunde stemmer overens med virkeligheden. Derfor må vi på det kraftigste anbefale, at Bjedstrup Skole bliver bevaret.
Til glæde for borgerne i distriktet – men også for hele Skanderborg Kommune som kan bryste sig af en velfungerende
landsbyskole med et stærkt fokus på trivsel, natur og udeliv, der tiltrækker engagerede børnefamilier fra hele landet.

På vegne af Liv i Landsbyerne og #BevarBjedstrupSkole
Lærke Lilholt, Aske Drost, Christina Kjær, Ditte Jensen og Morten Larsen
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TABEL 1: FORHÅNDSINDSKRIVNING BASERET PÅ NAVNE OG ÅRGANG
Årgang

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Abraham

Aske

Atlas

Agnes B.

Aslan

Aya

Adam

Alva

Adrian

Aksel

Beate

Albert

Agnes M.

Birk

Berlin

Alva

Bertil

Asser

Eddie

Eleonora

Carolina

Anton

Birk

August

Emil

Emil

Ena

Ask Emil

Frej

Bosse

Enya

Evelyn

Eske R.

Bodil

Herman D.

Bror

Eskild

Gustav

Eske H.

Ebbe

Kaj

Ellen

Frej C.

Helene

Freddi

Eik

Martha

Fika

Frej R.

Hugo

Herman

Esther

Philip

Jonathan

Gro

Josefine

Ingeborg

Holger

Pil

”Lillebror” B.F.E.

Holger

Magda

Liam

Ingeborg

Sigurd

”Lillesøster” B.M.

Jack

Noa

Maily

Magne

Simona

Liv

Lea

Olivia

Marie

Marius

Sofus

Phillip

Mallie

Oscar

Oda

Uma

Tom

Sol

Mark

Otto

Orla

Ville

Villum

Solveig

Viola

Ruth

Sebastian

Selma

Villo

Sienna

Selma H.

Vigga

Vilma

Simon

Selma S.

Zilja

Vilma

Viola

Vitus
I alt

20

19

18

17

16

15 + resten af året

NOTE:
I tabellen optræder én enkelt familie med to børn, som har købt hus i landsbyerne, men endnu ikke er flyttet ind.
Fremtidige skovbørnehavebørn uden for distrikt, der vil starte i 0. klasse fra 2024-2026, er ikke medtaget, da vi jo ikke
har kendskab til dem og ikke kan spørge om forhåndsindskrivning. De 19 børnefamilier, som flytter ind i de nybyggede
huse på Anes Høj i Alken næste år, er heller ikke er talt med.
Samtlige indskrivninger er blevet gennemgået manuelt. Således figurerer ingen børn på listen, som ikke kan mødes i
levende live i vores område. Der er heller ingen børn, som optræder dobbelt. Vi står desuden til rådighed for, at interesserede politikere kan få tallene uddybet på et møde, hvor vi kan fremlægge forældrenes fulde navne, adresser og
underskrifter. Da høringssvaret er offentligt, vil disse ikke være vedlagt.
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Familien Abildgaard Arentsen

For- og mellemnavn(e)

Julie Arentsen

Efternavn

Abildgaard

Vejnavn

Emborgvej

Husnummer

137

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i skanderborg
kommune
Kære Byråd
Det er morgen, tusmørket hænger stadig som en dyne over
haven, udenfor vinduet. Min søn er stået op og får havregrød.
Han rejser sig, smører sin madpakke, en klapper med
leverpostej, æblebåde, han sniger en müslibar ned til sidst inden
han smider den i tasken.
Så skal der pakkes badebukser og håndklæde, for det er torsdag
- siger han højt, for at minde sig selv om det. Jeg passer min
kaffe og babymos til lillebror, min mand spiser sin morgenmad og
gør sig klar til at køre på arbejde. Mellembror sover stadig, han
sover altid længe.
Men min søn lader sig ikke påvirke af vi andres gøremål. Han har
sin egen morgenrutine, og han glæder sig til at komme i skole.
Det er blevet lyst udenfor, solen er stået op. Jeg cykler i skole
siger han Kan du lade cyklen stå på skolen, og hente din lillebror i
børnehaven og tage skolebussen hjem i eftermiddag? Spørger
jeg Ja helt sikkert Hej hej mor, vi ses! Slam, døren smækker Han
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er på vej, fuld af glæde og gåpåmod og, med største naturlighed,
på egen hånd. Han går i fjerde klasse på Bjedstrup Skole.
Vi flyttede til Alken i sommeren 2014. Da vi så huset første gang,
kørte vi forbi matriklen i Bjedstrup, hvor børnehaven og skolen
ligger side om side. Vi beundrede den store grund, med skov,
legeplads, gemmesteder, boldbaner, skolegård. Vi var klar til at
rykke vores søn fra Nørrebro, tilbage til vores egen barndoms
egn. Vi længtes efter de bredde vidder og klatretræer.
Vores søn startede i børnehaven efter et par uger, han fik
legekammerater, sand i skoene og jord under neglene hver dag.
Da han skulle starte i skole var han på besøg ovre i
gymnastiksalen med de andre han skulle gå i klasse med et par
gange. Men de kendte godt det hele, så overgangen var nem.
Det var jo kun et spørgsmål om at gå et par meter længere
gennem skolegården.
Dengang var klasserne små på Bjedstrup skole. Men årgangen
fra 2010 blev den første i mange år med en fuld klasse, 17-18
elever har de været hele vejen siden 0. klasse. Siden da er der
flyttet børnefamilier til, i en lind strøm. Årgangene på skolen har
fulgt næsten samme kurve og fremtiden ser lys ud for
landsbyerne omkring Bjedstrup skole.
I februar blev vi ramt af en orkan, i ganske overført betydning En
orkan der sendte forældre, børn, bedsteforældre, naboer, ja alle i
de små landsbyer ud på en fortvivlende rejse gennem det
politiske landskab i Skanderborg Kommune. Vi har gjort os
umage med at sende konstruktive forslag og gå med på en
opfordring om dialog. Indrømmet - Vi har også været fortvivlede,
hævet stemmerne, været ubehagelige i telefonen - men det er
fordi at der er intet ved den her process der er behageligt. Vi kan
mærke det helt ind i det inderste af vores hjerter, det gør ondt på
en måde der er svær at forestille sig. Det gør ondt at føle at man
kæmper forgæves mod en kommune der ikke vil lytte.
Her i huset, håber vi så inderligt at I vil lytte. Vi håber så inderligt
at I vil hjælpe os med at sikre grundlaget for mange års rivende
udvikling, i en landsbyklynge der har så meget at byde på endnu.
Og nøglen til udviklingen er vores skole!
Bevar Bjedstrup Skole
Venlig Hilsen
Rasmus Arentsen
Julie Abildgaard
Charlie Abildgaard Arentsen
Freddie Abildgaard Arentsen
Bosse Abildgaard Arentsen
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

22.09.2020

Se signeringsoversigt
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hele ZACHO fam.

For- og mellemnavn(e)

Jeanet Toustrup Ravnsbæk

Efternavn

Zacho

Vejnavn

Overmarksvej

Husnummer

4

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Kære jer, som vil lukke Bjedstrup Skole.
Jeg ved godt, I ikke gør det af ond vilje, og I har en masse penge,
som I skal spare. Men er det virkelig vejen frem at knuse
fundamentet for den trykke start på institutions- og skolelivet for
vores børn ved at lukke Bjedstrup Skole?
Har UNIK OG ENESTÅENDE ingen værdi?
Som mor til tre drenge som alle har gået på Bjedstrup skole, incl.
mig selv og tidligere dagplejer gennem 13 år har jeg på næreste
hold oplevet værdien i, at vores børn starter deres skoleliv i det
lille unikke, trykke og nære miljø omkring Bjedstrup Skole og
Børnehus.
IKKE ALLE har lyst til at bo i byen, og vi på landet, i landsbyerne
Illerup, Alken, Bjedstrup, Svejstrup og Boes har behov for at have
en skole i nærheden i dette dejlige område. Selvom landsbyerne
kan synes at ligge ret langt fra hinanden, er her et kæmpe
sammenhold og et godt naboskab fordi vi har Bjedstrup Skole og
Børnehus at samles om.
Jeg tror faktisk, at det at have et børneliv i og omkring Bjedstrup
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Skole og Børnehus er helt unikt for Skanderborg Kommune måske det eneste eksempel af sin art, hvor sammenhængen i
børnelivet fra institutionslivet starter til og med 6. klasse er så
fantastisk. Mors trygge barnevognsture i det grønne afløses af en
dagplejers trygge og hjemlige rammer eller den nye vuggestue i
grønne omgivelser.
Dagplejegruppen omkring Bjedstrup har altid haft et tæt
samarbejde med Bjedstrup Skole og Børnehus og med den
lokale gymnastikforening Dover GF. Så er man barn i dagplejen
herude, tager dagplejeren en gang om ugen børnene med ned i
gymnastiksalen, lige ved siden af skolegård og børnehave. Der er
gang i den i salen, hvor gymnastikredskaberne bruges bænken,
boldene gymnastikforeningens airtrack.
Det er som dagplejer- forældre- frivillig dejligt at føle
sammenholdet med personalet i Skole og Børnehus og
idrætsforeningen. Børnene leger og kan sidde ved vinduet til
skolegården og spise madpakkerne. Dér i skolegården kan man
får øje på en storesøster eller -bror, naboens store skoledreng,
dagplejers egne børn der er en slags søskende efter skoletid, og
det allerbedste er næsten at man kan vinke til børnehavebørnene
måske en ven, der lige er startet derovre?
Noget, der gør enhver forælder tryg og glad, er når skiftet mellem
dagpleje, børnehave og skole ikke er voldsomt stor og dramatisk.
Og det er det ikke i Bjedstrup. Vi samarbejder tæt om børnene og
der laves overleveringssamtaler, både fra dagpleje til børnehave
og fra børnehave til skole. Alle de voksne, der skal have med
barnet at gøre, ved hvordan barnet er.
Dagplejen besøger børnehaven flere gange før et barn skal
begynde i børnehave og ved andre lejligheder, som fx til
risengrød før jul. Når barnet endeligt skal tage afsked med
dagplejen og starte et nyt kapitel i børnehaven, er stedet
velkendt, og man kender de voksne. Overgangen bliver ikke
voldsom, og barnet placeres ikke i en ny og fremmed kontekst.
Børnehaverne er heldigvis - ikke på spareplanen.
De to børnehaver ved Bjedstrup Skole og Børnehus er placeret i
de skønneste områder og med fede legepladser og udearealer.
Og det hele hænger sammen. For turen i børnehavens cykelgård
giver et blik ind i skolegården til de kendte ansigter, søskende og
venners søskende.
Børnehavebørnene besøger skolen, selvfølgelig især op til
skolestart i april, august eller november, men er også indimellem
med til skolens fællessamling med morgensang og beskeder. Når
skolebørnene har lært at læse lidt, er der læsegrupper for både
dagplejen og børnehavebørnene, hvor der læses højt fra en lille
bog. Både dagplejebørn og børnehavebørn nyder at have store
børn at se op til og skolebørnene bliver udfordret på opgaven.
Jo, her hænger det hele sammen børnehavebørnene kender
skole og lærere inden de står der, på pyramiden ved flagstangen
i skolegården på deres første skoledag.
Ude i Bjedstrup Skole og Børnehus lærer vores børn, at man skal
passe på hinanden. Man skal tage hånd om de mindste og
hjælpe dem, og de små lærer også, at en stor og stærk dreng fra
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6. klasse er en ven - de tør at henvende sig andre aldersgrupper.
Alt det her kan kun lade sig gøre, fordi vi alle har så tæt et
samarbejde, og fordi vi er tæt på hinanden. Fordi lærerne er
engagerede og opmærksomheden rettet mod de trin i børnelivet,
hvor der er brug for tryghed og en god ven at holde fast i. Fordi
alle er inviteret til skolefesten, hvor en 0. klasses elev går rundt
med en søskendes klassekammerat fra 6. klasse og hvor de
store fra Mølleskolen også kigger forbi og tager en omgang på
gulvet. Fordi vi ser hinanden og vil hinanden og fællesskabet.
Hvorfor vil I lukke sådan et sted?

Venlig hilsen Jeanet Zacho
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

23.09.2020

Se signeringsoversigt
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mig selv

For- og mellemnavn(e)

Søs Paula Therese Due

Efternavn

Nielsen

Vejnavn

Alkenvej

Husnummer

59

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Bjedstrup skole har klaret det før.
Mon ikke der, endnu en gang, vil blive lyttet?
1979 begyndte vores ældste dreng i børnehaveklassen i
Bjedstrup.
Med den store aldersspredning der er på vore børn, var vi
forældre på skolen i 17 år.
Fra 1992 til 2012 var jeg ansat i SFO'en / Børnehuset.
I de i alt 33 år jeg har været tilknyttet Bjedstrup skole, har der
været et sprudlende liv, men desværre også et par trusler om
skolelukning.
Uanset om der var op eller nedture, slog det mig, at magen til
opbakning for skolen og for det liv der udspillede sig der, havde
jeg aldrig mødt andre steder.
Igennem mange år kom gamle elever gratis med til den årlige
skolefest i Bjedstrup og der kom mange.
Det var sjovt at høre de gamle fortælle om, hvordan det var at gå
på skolen, da de var børn.
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Det var også der, man kom og satte sit kryds, når der var valg.
Gang på gang var stemmeprocenten en af landets højeste.
I dag tror jeg, at det engagement stadig afspejler sig i vores lille
samfund. Det er så mærkbart, at det rygtes vidt omkring.
Unge småbørnsfamilier, der vil fællesskabet, flytter hertil. Så
børnetallet er støt stigende..
Omkring 1991 var 2 søstre ansat i Bjedstrup. De sagde, at skolen
havde alle de samme værdier, som den lille private skole i Ry, de
selv havde gået på. Uden de måske selv anede det, var den
udtalelse med til at hjælpe skolen, der på det tidspunkt var i krise.
Lokalpolitikerne spidsede ører. Skulle den lille landsbyskole, der i
deres øjne bare sakkede bagud, virkelig være bevaringsværdig?
I dag synes vi alle, der kender stedet, at Bjedstrup skole absolut
er værd at bevare.
Udover at den er et stykke historie er den selve livsnerven i vores
lokale samfund.
Sådan en skole kan man ikke bare lukke og erstatte med en
privat skole.
Det vil give en social skævhed.
Ikke alle vil have råd til at lade deres børn gå der og der vil være
en stor risiko for, at den brede sammenhængskraft, der er her i
befolkningen, vil smuldre.
Derfor står vi sammen for at kæmpe for Bjedstrup folkeskole.

Søs Due Nielsen
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Vedrørende: Ny skolestruktur - høringssvar: Langtidsprognose for Bjedstrup Skole
Vedhæftninger: Bevarbjedstrup_høringssvar1.1.pdf
Kære Byråd
Vi fremsendte i mandags et høringssvar, der på baggrund af en forhåndsindskrivning dokumenterer reelle elevtal på Bjedstrup Skole
2020-2026.
Vi har også kigget på, hvordan elevtallene vil udvikle sig på den lidt længere bane – mere præcist ind til 2036.
Her tager vi udgangspunkt i COWIs bruttotal for antal elever i skolens distrikt, men medtager en række faktorer som vil påvirke
elevtallet. Det drejer sig bl.a. om naturbørnehaven samt det kommende byggeri på Anes Høj.
Jeg har vedhæftet høringssvaret her, og har i spørgsmål til svaret eller ønsker en uddybning af tallene, er i selvfølgelig meget
velkomne til at kontakte mig.

På vegne af Liv i
Landsbyerne og #BevarBjedstrupSkole
Morten Birch Larsen
Tlf. 87554300
Mail: morten@birchlarsen.dk
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Langtidsprognose for Bjedstrup Skole
Liv i Landsbyerne (LiL) har på baggrund af forhåndsindskrivningen fra forældre vist, at der indtil 2026 kommer markant flere børn på Bjedstrup Skole, end COWIs prognoser forudsiger. De afgørende faktorer for denne forskel er en
større tilslutningsprocent end COWIs prognose samt en tilgang i antallet af elever, der kommer fra andre skoledistrikter.
Som det fremgår af Figur 1, betyder det, at der i 2026 vil være 26 børn mere på skolen end COWIs prognose forudsiger.
Og her er der endda regnet med et årligt frafald på én elev, selvom der over de seneste fem år gennemsnitligt kun har
været et frafald på 0,4 elev.
FIGUR 1: FORHÅNDSINDSKRIVNING VS. PROGNOSE
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Samtidig er der en række andre faktorer, som på både kort og længere sigt vil medføre et endnu højere elevtal på
Bjedstrup Skole. En langtidsprognose bør derfor medregne disse faktorer, hvilket omfatter tilslutningsprocent, nybyggeri på Anes Høj, nyetableret naturbørnehave og frafaldsestimat.
Figur 2 optegner udviklingen af elevtallet på Bjedstrup Skole frem til 2036, når Ny Anes Høj og eksterne elever fra naturbørnehaven medregnes. I perioden 2020-2026 er elevtallet baseret på forældrenes forhåndsindskrivning, mens det
i perioden 2027-2036 er baseret på COWIs brutto-børnetal i Bjedstrup skoledistrikt.
Forudsætninger medregnet i prognosen omfatter:
Tilslutningsprocent: For 2027-2036 regnes med en tilslutningsprocent på 80%, hvilket er konservativt i forhold til den
tilslutningsprocent, som forhåndsindskrivningen viser.
Nybyggeri på Anes Høj: Der opføres nybyggeri på Anes Høj, hvor der i løbet af 2021/22 vil flytte 19 børnefamilier ind.
I Skanderborg Kommune er der i gennemsnit 2,5 børn i hver familie, og det forventes derfor, at dette vil medføre
yderligere 47 børn i skolens distrikt i løbet af de næste 15 år, hvortil der ligeledes regnes med en tilslutningsprocent på

#BevarBjedstrupSkole
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80%. Børnene fordeles ud over perioden 2020-2036 med en årlig tilslutning på fire børn i perioden 2022-27, tre børn i
perioden 2027-2032 og to børn i perioden 2033-2036.
Nyetableret naturbørnehave: Den nyetablerede naturbørnehave tiltrækker børn fra andre skoledistrikter, som erfaringsmæssigt vil fortsætte på skolen. I øjeblikket går der 11 børn i matriklens to børnehaver, som ikke kommer fra
Bjedstrup skoledistrikt. Disse er medtaget i forhåndsindskrivningen, da forældrene har bekræftet, at de vil starte på
skolen. Det forventes, at der i naturbørnehaven vil være mindst fire børn pr. årgang som ikke kommer fra Bjedstrup
skoledistrikt. Derfor medregnes der fra naturbørnehaven fra 2024 ligeledes, at 80% af gennemsnitligt fire børn pr. år,
som ikke kommer fra skolens distrikt, vil starte i 0. klasse på Bjedstrup Skole.
Frafaldsestimat: COWI regner i deres prognose med et årligt frafald på 2-5 børn. Det gennemsnitlige frafald i de
seneste fem år på Bjedstrup Skole har været 0,4 barn om året. Der regnes med et årligt frafald på 1 elev, hvilket er
konservativt i forhold til det gennemsnitlige frafald på 0,4 over de seneste fem år.
Med udgangspunkt i disse forudsætninger viser prognosen i Figur 2, at der frem mod 2026 vil ske en markant stigning
i børnetallet på Bjedstrup skole, og der i 2026 vil være 141 børn på skolen, hvilket vil svare til et gennemsnit på godt
tyve børn pr. klasse.
FIGUR 2: PROGNOSER FOR ELEVTALLET PÅ BJEDSTRUP SKOLE FREM TIL 2036
Elever

Prognose inkl. Ny Anes Høj og eksterne elever fra naturbørnehaven
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Note: Prognoser for elevtallet på Bjedstrup Skole frem til 2036, når der medregnes børn fra Ny Anes Høj
og børn fra naturbørnehaven, som ikke kommer fra skolens distrikt.

Fra 2027 bliver prognosen naturligt mere usikker, da børnene selvsagt ikke er født endnu, men med udgangspunkt i
COWIs brutto-børnetal samt de ovenfor nævnte konservativt betragtede forudsætninger, mener vi, at langtidsprognosen har en høj sikkerhed. Fra 2027 sker der en fortsat stigning og stabilisering af elevtallet på Bjedstrup Skole, og
det forventes i denne periode at ligge i intervallet 140-150 børn, hvilket igen svarer til et gennemsnit på godt 20 børn
pr. klasse.
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Ovenstående relativt konservative prognose for udviklingen af elevtallet på Bjedstrup Skole viser tydeligt, at elevtallet
inden for en ganske kort årrække vil være markant højere, end COWIs prognoser forudsiger. Samtidig viser prognosen,
at der på den lange bane vil være et stabilt højt elevtal på skolen. Og heri er ikke medregnet en række udviklingsprojekter i skolens distrikt, som på sigt vil medføre et endnu større børnetal – bl.a. udstykningerne på Emborgvej i Alken
og udstykninger i Svejstrup, ligesom skolen med sin profil som naturskole på sigt forventes at kunne tiltrække endnu
flere børn fra andre skoledistrikter.
På den baggrund bør en lukning af Bjedstrup Skole selvfølgelig ikke være aktuel.

På vegne af #BevarBjedstrupSkole og Liv i Landsbyerne
Morten Birch Larsen, Christina Kjær og Ditte Jensen
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Langtidsprognose for Bjedstrup Skole
Liv i Landsbyerne (LiL) har på baggrund af forhåndsindskrivningen fra forældre vist, at der indtil 2026 kommer markant flere børn på Bjedstrup Skole, end COWIs prognoser forudsiger. De afgørende faktorer for denne forskel er en
større tilslutningsprocent end COWIs prognose samt en tilgang i antallet af elever, der kommer fra andre skoledistrikter.
Som det fremgår af Figur 1, betyder det, at der i 2026 vil være 26 børn mere på skolen end COWIs prognose forudsiger.
Og her er der endda regnet med et årligt frafald på én elev, selvom der over de seneste fem år gennemsnitligt kun har
været et frafald på 0,4 elev.
FIGUR 1: FORHÅNDSINDSKRIVNING VS. PROGNOSE
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Samtidig er der en række andre faktorer, som på både kort og længere sigt vil medføre et endnu højere elevtal på
Bjedstrup Skole. En langtidsprognose bør derfor medregne disse faktorer, hvilket omfatter tilslutningsprocent, nybyggeri på Anes Høj, nyetableret naturbørnehave og frafaldsestimat.
Figur 2 optegner udviklingen af elevtallet på Bjedstrup Skole frem til 2036, når Ny Anes Høj og eksterne elever fra naturbørnehaven medregnes. I perioden 2020-2026 er elevtallet baseret på forældrenes forhåndsindskrivning, mens det
i perioden 2027-2036 er baseret på COWIs brutto-børnetal i Bjedstrup skoledistrikt.
Forudsætninger medregnet i prognosen omfatter:
Tilslutningsprocent: For 2027-2036 regnes med en tilslutningsprocent på 80%, hvilket er konservativt i forhold til den
tilslutningsprocent, som forhåndsindskrivningen viser.
Nybyggeri på Anes Høj: Der opføres nybyggeri på Anes Høj, hvor der i løbet af 2021/22 vil flytte 19 børnefamilier ind.
I Skanderborg Kommune er der i gennemsnit 2,5 børn i hver familie, og det forventes derfor, at dette vil medføre
yderligere 47 børn i skolens distrikt i løbet af de næste 15 år, hvortil der ligeledes regnes med en tilslutningsprocent på
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80%. Børnene fordeles ud over perioden 2020-2036 med en årlig tilslutning på fire børn i perioden 2022-27, tre børn i
perioden 2027-2032 og to børn i perioden 2033-2036.
Nyetableret naturbørnehave: Den nyetablerede naturbørnehave tiltrækker børn fra andre skoledistrikter, som erfaringsmæssigt vil fortsætte på skolen. I øjeblikket går der 11 børn i matriklens to børnehaver, som ikke kommer fra
Bjedstrup skoledistrikt. Disse er medtaget i forhåndsindskrivningen, da forældrene har bekræftet, at de vil starte på
skolen. Det forventes, at der i naturbørnehaven vil være mindst fire børn pr. årgang som ikke kommer fra Bjedstrup
skoledistrikt. Derfor medregnes der fra naturbørnehaven fra 2024 ligeledes, at 80% af gennemsnitligt fire børn pr. år,
som ikke kommer fra skolens distrikt, vil starte i 0. klasse på Bjedstrup Skole.
Frafaldsestimat: COWI regner i deres prognose med et årligt frafald på 2-5 børn. Det gennemsnitlige frafald i de
seneste fem år på Bjedstrup Skole har været 0,4 barn om året. Der regnes med et årligt frafald på 1 elev, hvilket er
konservativt i forhold til det gennemsnitlige frafald på 0,4 over de seneste fem år.
Med udgangspunkt i disse forudsætninger viser prognosen i Figur 2, at der frem mod 2026 vil ske en markant stigning
i børnetallet på Bjedstrup skole, og der i 2026 vil være 141 børn på skolen, hvilket vil svare til et gennemsnit på godt
tyve børn pr. klasse.
FIGUR 2: PROGNOSER FOR ELEVTALLET PÅ BJEDSTRUP SKOLE FREM TIL 2036
Elever

Prognose inkl. Ny Anes Høj og eksterne elever fra naturbørnehaven
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Note: Prognoser for elevtallet på Bjedstrup Skole frem til 2036, når der medregnes børn fra Ny Anes Høj
og børn fra naturbørnehaven, som ikke kommer fra skolens distrikt.

Fra 2027 bliver prognosen naturligt mere usikker, da børnene selvsagt ikke er født endnu, men med udgangspunkt i
COWIs brutto-børnetal samt de ovenfor nævnte konservativt betragtede forudsætninger, mener vi, at langtidsprognosen har en høj sikkerhed. Fra 2027 sker der en fortsat stigning og stabilisering af elevtallet på Bjedstrup Skole, og
det forventes i denne periode at ligge i intervallet 140-150 børn, hvilket igen svarer til et gennemsnit på godt 20 børn
pr. klasse.
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Ovenstående relativt konservative prognose for udviklingen af elevtallet på Bjedstrup Skole viser tydeligt, at elevtallet
inden for en ganske kort årrække vil være markant højere, end COWIs prognoser forudsiger. Samtidig viser prognosen,
at der på den lange bane vil være et stabilt højt elevtal på skolen. Og heri er ikke medregnet en række udviklingsprojekter i skolens distrikt, som på sigt vil medføre et endnu større børnetal – bl.a. udstykningerne på Emborgvej i Alken
og udstykninger i Svejstrup, ligesom skolen med sin profil som naturskole på sigt forventes at kunne tiltrække endnu
flere børn fra andre skoledistrikter.
På den baggrund bør en lukning af Bjedstrup Skole selvfølgelig ikke være aktuel.

På vegne af #BevarBjedstrupSkole og Liv i Landsbyerne
Morten Birch Larsen, Christina Kjær og Ditte Jensen
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HØRINGSSVAR 1.0
21. SEPTEMBER 2020

Prognose vs. virkelighed:
Forhåndsindskrivning viser 26% flere elever på Bjedstrup Skole
Lave elevtal har været et hovedargument for at lukke Bjedstrup Skole. Nu har vi bedt forældrene i Bjedstrup skoledistrikt samt forældre til børn uden for distriktet, som er tilknyttet børnehaverne, om at forhåndsindskrive deres
børn, hvis de påtænker at starte på Bjedstrup Skole. Resultatet er klart: De reelle elevtal er markant højere end
de tal, som ligger til grund for kommunens indstilling.
Med vores høringssvar ønsker vi i foreningen Liv i Landsbyerne, der repræsenterer landsbyklyngen Alken, Bjedstrup,
Boes, Illerup og Svejstrup samt netværket #BevarBjedstrupSkole at gøre byrådet opmærksom på, at der i arbejdet
med den ny skolestruktur har været benyttet misvisende tal for det forventede antal elever på Bjedstrup Skole de
kommende år.
For at kvalificere debatten om Bjedstrup Skole har vi bedt forældre til potentielle kommende elever foretage en forhåndsindskrivning på foreningens hjemmeside, hvor de med deres navn, adresse og underskrift bekræfter, at deres
barn/børn skal gå på Bjedstrup Skole. Det gælder forældre til børn i distriktet samt forældre til børn uden for distriktet, som er tilknyttet Bjedstrup Børnehus gennem en af matriklens to børnehaver.
Formålet med forhåndsindskrivningen er at tegne et reelt billede af, hvordan elevtallet på Bjedstrup Skole ser ud de
kommende år. Det er ikke vores ærinde at kritisere de metoder, som COWI anvender til at foretage elevtalsprognoser,
men at påvise hvordan prognosen baseret på fortiden ikke har været i stand til at opfange den rivende udvikling og
tilstrømning af børnefamilier, landsbyklyngen oplever.
Som det fremgår af Figur 1, viser forældrenes forhåndsindskrivning af deres børn på Bjedstrup Skole et langt højere
elevtal, end elevtallet i den prognose fra COWI, som ligger til grund for BDO’s beregninger og beslutningen om at
lukke Bjedstrup Skole.

FIGUR 1: FORHÅNDSINDSKRIVNING VS. PROGNOSE
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I Figur 1 sammenlignes COWIs prognose for elevtallet på Bjedstrup Skole (rød) med elevtallet udregnet på baggrund
af forhåndsindskrivning (grøn). Det gennemsnitlige frafald på skolen har i de sidste fem år været mindre end én elev
om året, og vi har valgt at medregne et årligt frafald på én elev om året i prognosen baseret på forhåndsindskrivningen.
Det fremgår tydeligt af figuren, at prognosen fra COWI spår et meget lavere elevtal end det forhåndsindskrevne
elevtal. Fra 2022-2026 drejer det sig om en underestimering af 20-26 børn per år, hvilket svarer til, at Bjedstrup Skole
i virkeligheden har 23-28% flere elever, end COWI estimerer i den periode. Det er en kæmpe forskel for en lille skole.
Klassekvotienten går således fra 11,9 elever i 2020 til 17,0 elever i 2026.
Vi oplever, at rigtig mange børnefamilier flytter til vores landsbyklynge. Et af deres hovedargumenter er vores lille natur-folkeskole og børnehus i Bjedstrup, der det seneste år har opnået en tilslutning på 89 pct. Familierne vælger aktivt den lille skole til, fordi de tror på, at fysisk nærhed skaber tryghed i et børneliv, at små fællesskaber styrker børns sociale færdigheder, og fordi natur og muligheden for at børn og voksne kan cykle til skole frem
for at starte bilen, giver mening for vores klimabevidste landsbyboer. Samtidig oplever vi, at flere forældre fra andre
distrikter får øjnene op for vores børnehaver og skole, der er et grønt og naturorienteret alternativ til de store skoler
i centerbyerne. Den udvikling bliver understøttet af en række initiativer, som vi vil redegøre for i kommende høringssvar.
Vi mener, at byrådet bør erkende, at indstillingen om at lukke Bjedstrup Skole hviler på en fremskrivning, som ingenlunde stemmer overens med virkeligheden. Derfor må vi på det kraftigste anbefale, at Bjedstrup Skole bliver bevaret.
Til glæde for borgerne i distriktet – men også for hele Skanderborg Kommune som kan bryste sig af en velfungerende
landsbyskole med et stærkt fokus på trivsel, natur og udeliv, der tiltrækker engagerede børnefamilier fra hele landet.

På vegne af Liv i Landsbyerne og #BevarBjedstrupSkole
Lærke Lilholt, Aske Drost, Christina Kjær, Ditte Jensen og Morten Larsen
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TABEL 1: FORHÅNDSINDSKRIVNING BASERET PÅ NAVNE OG ÅRGANG
Årgang

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Abraham

Aske

Atlas

Agnes B.

Aslan

Aya

Adam

Alva

Adrian

Aksel

Beate

Albert

Agnes M.

Birk

Berlin

Alva

Bertil

Asser

Eddie

Eleonora

Carolina

Anton

Birk

August

Emil

Emil

Ena

Ask Emil

Frej

Bosse

Enya

Evelyn

Eske R.

Bodil

Herman D.

Bror

Eskild

Gustav

Eske H.

Ebbe

Kaj

Ellen

Frej C.

Helene

Freddi

Eik

Martha

Fika

Frej R.

Hugo

Herman

Esther

Philip

Jonathan

Gro

Josefine

Ingeborg

Holger

Pil

”Lillebror” B.F.E.

Holger

Magda

Liam

Ingeborg

Sigurd

”Lillesøster” B.M.

Jack

Noa

Maily

Magne

Simona

Liv

Lea

Olivia

Marie

Marius

Sofus

Phillip

Mallie

Oscar

Oda

Uma

Tom

Sol

Mark

Otto

Orla

Ville

Villum

Solveig

Viola

Ruth

Sebastian

Selma

Villo

Sienna

Selma H.

Vigga

Vilma

Simon

Selma S.

Zilja

Vilma

Viola

Vitus
I alt

20

19

18

17

16

15 + resten af året

NOTE:
I tabellen optræder én enkelt familie med to børn, som har købt hus i landsbyerne, men endnu ikke er flyttet ind.
Fremtidige skovbørnehavebørn uden for distrikt, der vil starte i 0. klasse fra 2024-2026, er ikke medtaget, da vi jo ikke
har kendskab til dem og ikke kan spørge om forhåndsindskrivning. De 19 børnefamilier, som flytter ind i de nybyggede
huse på Anes Høj i Alken næste år, er heller ikke er talt med.
Samtlige indskrivninger er blevet gennemgået manuelt. Således figurerer ingen børn på listen, som ikke kan mødes i
levende live i vores område. Der er heller ingen børn, som optræder dobbelt. Vi står desuden til rådighed for, at interesserede politikere kan få tallene uddybet på et møde, hvor vi kan fremlægge forældrenes fulde navne, adresser og
underskrifter. Da høringssvaret er offentligt, vil disse ikke være vedlagt.
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Kære Byråd
Vi har allerede fremsendt jer høringssvar 1.0 og 1.1, der begge behandler udvikling af elevtal.
Vedhæftede høringssvar 1.2 omhandler faglig og social kritisk masse på Bjedstrup Skole. Med udgangspunkt i de reelle elevtal for Bjedstrup Skole og
interview med Danmarks Lærerforening kan vi påvise, at Bjedstrup Skole har optimale rammer for at sikre både faglig og social kvalitet nu og i
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Vi står altid til rådighed for spørgsmål eller kommentarer.
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HØRINGSSVAR 1.2
23. SEPTEMBER 2020

Solid faglig og social kritisk masse på Bjedstrup Skole
Antallet af elever i en klasse har indflydelse på både undervisningens kvalitet og elevernes sociale liv. Flere politikere har i forbindelse med drøftelserne om Bjedstrup Skole sået tvivl om, hvorvidt elevtallet er tilstrækkeligt til at
opretholde en faglig og social kritisk masse. Med udgangspunkt i de reelle elevtal for Bjedstrup Skole og interview
med Danmarks Lærerforening kan vi påvise, at Bjedstrup Skole har optimale rammer for at sikre både faglig og
social kvalitet nu og i fremtiden.
BAGGRUND
Alle skoler har udsving i antal elever på grund af distrikternes beboersammensætning og livscyklus. Det er en sårbar
præmis for en lille skole. På Bjedstrup Skole og i landsbyklyngen Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup anerkender vi, at elevtallet tidligere har været for lavt på nogle årgange (ex. årgang 2009), og vi kan mærke den sårbarhed
og usikkerhed, det medfører. Udviklingen er imidlertid vendt. Tilflytterne strømmer til, og de er typisk børnefamilier
med to eller flere børn, hvilket også fremgår af vores forhåndsindskrivning for de kommende seks årgange (bilag 1).
Dette høringssvar vil på baggrund af forskning og interview med Danmarks Lærerforening (DLF) den 9. september
2020 samt de fremtidige elevtal baseret på vores forhåndsindskrivning vurdere den faglige/sociale kritiske masse på
Bjedstrup Skole.

OPTIMAL FAGLIG OG SOCIAL KRITISK MASSE
Ifølge VIVE (Videnskab.dk), der har undersøgt og sammenholdt studier af klassekvotientens faglige betydning, er
konklusionen, at der kun er statistisk evidens for, at klassestørrelser påvirker kvaliteten af læse-undervisning. Her
klarer små klasser sig bedre end store. Der er ingen videnskabelig evidens for, at store eller små klasser for eksempel
klarer sig dårligere eller bedre i matematik. Derfor må vi trække på lærernes erfaringer med klassestørrelser for at
kvalificere diskussionen om faglig og social kritisk masse.
Ifølge næstformand i Danmarks Lærerforening, Dorte Lange, er 10 elever i en klasse for lidt i forhold til at opretholde
konstruktive sociale og faglige dynamikker. Til gengæld fastslår hun også, at 18-24 elever er maksimum for, hvad der
skal være i en klasse, for at lærerne kan sikre trivsel og faglighed (jf. Videnskab.dk). Dorte Lange referer i et opfølgende interview den 9. september 2020 desuden til de positive erfaringer, lærerne har opnået med små grupper i forbindelse med Corona-undervisning. Her er det lærernes oplevelse, at de små grupper gør børnene gladere, minimerer
antallet af konflikter og dermed giver bedre rammer for læring. På baggrund af Danmarks Lærerforenings erfaringer
kan vi konkludere, at en optimal faglig og social kritisk masse befinder sig et sted over ti elever, men under 24 elever
per klasse.

FAGLIG OG SOCIAL KRITISK MASSE PÅ BJEDSTRUP SKOLE – DE KOMMENDE 6 ÅR
Følgende grafik er udarbejdet på baggrund af en forhåndsindskrivning 2020-2026 (bilag 1). Hvor vi har bedt forældre
til børn i distriktet samt forældre til børn uden for distriktet, som er tilknyttet Bjedstrup Børnehus gennem en af matriklens to børnehaver, om at fortage en forhåndsindskrivning, hvor de med deres navn, adresse og underskrift bekræfter, at deres barn/børn skal gå på Bjedstrup Skole. Forhåndsindskrivningen har vi sammenholdt med Danmarks
Lærerforenings anbefalinger til klassekvotienter.
Som det fremgår af grafikken, lever Bjedstrup Skoles elevtal fuldt ud op til Danmarks Lærerforenings anbefalinger ift.
faglig og social kritisk masse.
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FIGUR 1: DLF’S ANBEFALING TIL KLASSEKVOTIENT SAMMENHOLDT MED FORHÅNDSINDSKRIVNING 2020-2026 PÅ BJEDSTRUP SKOLE
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FAGLIG OG SOCIAL KRITISK MASSE PÅ BJEDSTRUP SKOLE – I FREMTIDEN
Vi har fremskrevet tallene i forhåndsindskrivningen 2020-2026 frem til 2036 ud fra en konservativ tilgang med en gennemsnitlig tilslutning på 80% fra 2027 samt medtagelse af Ny Anes Høj i Alken og børn fra andre distrikter, som kommer ind via vores børnehaver og fortsætter i skolen (se bilag 2 med høringssvar 1.1 for uddybelse af forudsætningerne).
Der tegner sig med langtidsprognosen et billede af gennemsnitlige klassekvotienter på 19-21 elever i årene 2027-2036:
FIGUR 2: DLF’S ANBEFALING TIL KLASSEKVOTIENT SAMMENHOLDT MED ELEVTALSPROGNOSE PÅ BJEDSTRUP SKOLE 2020-2036
Gennemsnitlig
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32/33
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36/37

Årgang

Som det fremgår af Figur 2, vil klassekvotienten på Bjedstrup Skole efter 2027 nærme sig Danmarks Lærerforenings
anbefalede maksimum. Disse kvotienter vil sikre en økonomisk driftsoptimering, samtidigt med en god faglig og
social dynamik.

KONKLUSION
I dette høringssvar har vi påvist, at Bjedstrup Skole på baggrund af de reelle elevtal har en tilstræbelsesværdig faglig
og social kritisk masse. Antallet af børn i klasserne på Bjedstrup Skole efterlever Lærerforeningens anbefalinger, og
der eksisterer således ikke en lærerfaglig begrundelse for, hvorfor undervisningen eller den sociale sammenhængskraft på Bjedstrup Skole skulle være mindre god end på kommunens andre skoler. Tværtimod vil Bjedstrup Skoles
elevtal nu og i fremtiden sikre en både faglig og social optimering.
Indstillingen til at lukke Bjedstrup Skole er baseret på COWIs elevtalsprognoser. Som dokumenteret i høringssvar 1.0
er disse misvisende og desværre basis for en afledt opfattelse af, at skolen ikke kan levere en tilstrækkelig faglig og
social kritisk masse. Begge antagelser har vi bevist forkerte.
På baggrund af vores høringssvar opfordrer vi til at bevare Bjedstrup Skole som folkeskole og sikre den entydigt positive udvikling, som lige nu finder sted i landsbyklyngen omkring Bjedstrup Skole.

På vegne af foreningen Liv i landsbyerne og #BevarBjedstrupSkole
Christina Kjær Andersen og Ditte Jensen
Vedhæftede bilag:
Bilag 1: Høringssvar 1.0
Bilag 2: Høringssvar 1.1
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HØRINGSSVAR 1.0
21. SEPTEMBER 2020

Prognose vs. virkelighed:
Forhåndsindskrivning viser 26% flere elever på Bjedstrup Skole
Lave elevtal har været et hovedargument for at lukke Bjedstrup Skole. Nu har vi bedt forældrene i Bjedstrup skoledistrikt samt forældre til børn uden for distriktet, som er tilknyttet børnehaverne, om at forhåndsindskrive deres
børn, hvis de påtænker at starte på Bjedstrup Skole. Resultatet er klart: De reelle elevtal er markant højere end
de tal, som ligger til grund for kommunens indstilling.
Med vores høringssvar ønsker vi i foreningen Liv i Landsbyerne, der repræsenterer landsbyklyngen Alken, Bjedstrup,
Boes, Illerup og Svejstrup samt netværket #BevarBjedstrupSkole at gøre byrådet opmærksom på, at der i arbejdet
med den ny skolestruktur har været benyttet misvisende tal for det forventede antal elever på Bjedstrup Skole de
kommende år.
For at kvalificere debatten om Bjedstrup Skole har vi bedt forældre til potentielle kommende elever foretage en forhåndsindskrivning på foreningens hjemmeside, hvor de med deres navn, adresse og underskrift bekræfter, at deres
barn/børn skal gå på Bjedstrup Skole. Det gælder forældre til børn i distriktet samt forældre til børn uden for distriktet, som er tilknyttet Bjedstrup Børnehus gennem en af matriklens to børnehaver.
Formålet med forhåndsindskrivningen er at tegne et reelt billede af, hvordan elevtallet på Bjedstrup Skole ser ud de
kommende år. Det er ikke vores ærinde at kritisere de metoder, som COWI anvender til at foretage elevtalsprognoser,
men at påvise hvordan prognosen baseret på fortiden ikke har været i stand til at opfange den rivende udvikling og
tilstrømning af børnefamilier, landsbyklyngen oplever.
Som det fremgår af Figur 1, viser forældrenes forhåndsindskrivning af deres børn på Bjedstrup Skole et langt højere
elevtal, end elevtallet i den prognose fra COWI, som ligger til grund for BDO’s beregninger og beslutningen om at
lukke Bjedstrup Skole.

FIGUR 1: FORHÅNDSINDSKRIVNING VS. PROGNOSE
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2026

Årstal

I Figur 1 sammenlignes COWIs prognose for elevtallet på Bjedstrup Skole (rød) med elevtallet udregnet på baggrund
af forhåndsindskrivning (grøn). Det gennemsnitlige frafald på skolen har i de sidste fem år været mindre end én elev
om året, og vi har valgt at medregne et årligt frafald på én elev om året i prognosen baseret på forhåndsindskrivningen.
Det fremgår tydeligt af figuren, at prognosen fra COWI spår et meget lavere elevtal end det forhåndsindskrevne
elevtal. Fra 2022-2026 drejer det sig om en underestimering af 20-26 børn per år, hvilket svarer til, at Bjedstrup Skole
i virkeligheden har 23-28% flere elever, end COWI estimerer i den periode. Det er en kæmpe forskel for en lille skole.
Klassekvotienten går således fra 11,9 elever i 2020 til 17,0 elever i 2026.
Vi oplever, at rigtig mange børnefamilier flytter til vores landsbyklynge. Et af deres hovedargumenter er vores lille natur-folkeskole og børnehus i Bjedstrup, der det seneste år har opnået en tilslutning på 89 pct. Familierne vælger aktivt den lille skole til, fordi de tror på, at fysisk nærhed skaber tryghed i et børneliv, at små fællesskaber styrker børns sociale færdigheder, og fordi natur og muligheden for at børn og voksne kan cykle til skole frem
for at starte bilen, giver mening for vores klimabevidste landsbyboer. Samtidig oplever vi, at flere forældre fra andre
distrikter får øjnene op for vores børnehaver og skole, der er et grønt og naturorienteret alternativ til de store skoler
i centerbyerne. Den udvikling bliver understøttet af en række initiativer, som vi vil redegøre for i kommende høringssvar.
Vi mener, at byrådet bør erkende, at indstillingen om at lukke Bjedstrup Skole hviler på en fremskrivning, som ingenlunde stemmer overens med virkeligheden. Derfor må vi på det kraftigste anbefale, at Bjedstrup Skole bliver bevaret.
Til glæde for borgerne i distriktet – men også for hele Skanderborg Kommune som kan bryste sig af en velfungerende
landsbyskole med et stærkt fokus på trivsel, natur og udeliv, der tiltrækker engagerede børnefamilier fra hele landet.

På vegne af Liv i Landsbyerne og #BevarBjedstrupSkole
Lærke Lilholt, Aske Drost, Christina Kjær, Ditte Jensen og Morten Larsen
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BILAG

TABEL 1: FORHÅNDSINDSKRIVNING BASERET PÅ NAVNE OG ÅRGANG
Årgang

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Abraham

Aske

Atlas

Agnes B.

Aslan

Aya

Adam

Alva

Adrian

Aksel

Beate

Albert

Agnes M.

Birk

Berlin

Alva

Bertil

Asser

Eddie

Eleonora

Carolina

Anton

Birk

August

Emil

Emil

Ena

Ask Emil

Frej

Bosse

Enya

Evelyn

Eske R.

Bodil

Herman D.

Bror

Eskild

Gustav

Eske H.

Ebbe

Kaj

Ellen

Frej C.

Helene

Freddi

Eik

Martha

Fika

Frej R.

Hugo

Herman

Esther

Philip

Jonathan

Gro

Josefine

Ingeborg

Holger

Pil

”Lillebror” B.F.E.

Holger

Magda

Liam

Ingeborg

Sigurd

”Lillesøster” B.M.

Jack

Noa

Maily

Magne

Simona

Liv

Lea

Olivia

Marie

Marius

Sofus

Phillip

Mallie

Oscar

Oda

Uma

Tom

Sol

Mark

Otto

Orla

Ville

Villum

Solveig

Viola

Ruth

Sebastian

Selma

Villo

Sienna

Selma H.

Vigga

Vilma

Simon

Selma S.

Zilja

Vilma

Viola

Vitus
I alt

20

19

18

17

16

15 + resten af året

NOTE:
I tabellen optræder én enkelt familie med to børn, som har købt hus i landsbyerne, men endnu ikke er flyttet ind.
Fremtidige skovbørnehavebørn uden for distrikt, der vil starte i 0. klasse fra 2024-2026, er ikke medtaget, da vi jo ikke
har kendskab til dem og ikke kan spørge om forhåndsindskrivning. De 19 børnefamilier, som flytter ind i de nybyggede
huse på Anes Høj i Alken næste år, er heller ikke er talt med.
Samtlige indskrivninger er blevet gennemgået manuelt. Således figurerer ingen børn på listen, som ikke kan mødes i
levende live i vores område. Der er heller ingen børn, som optræder dobbelt. Vi står desuden til rådighed for, at interesserede politikere kan få tallene uddybet på et møde, hvor vi kan fremlægge forældrenes fulde navne, adresser og
underskrifter. Da høringssvaret er offentligt, vil disse ikke være vedlagt.
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HØRINGSSVAR 1.1
23. SEPTEMBER 2020

Langtidsprognose for Bjedstrup Skole
Liv i Landsbyerne (LiL) har på baggrund af forhåndsindskrivningen fra forældre vist, at der indtil 2026 kommer markant flere børn på Bjedstrup Skole, end COWIs prognoser forudsiger. De afgørende faktorer for denne forskel er en
større tilslutningsprocent end COWIs prognose samt en tilgang i antallet af elever, der kommer fra andre skoledistrikter.
Som det fremgår af Figur 1, betyder det, at der i 2026 vil være 26 børn mere på skolen end COWIs prognose forudsiger.
Og her er der endda regnet med et årligt frafald på én elev, selvom der over de seneste fem år gennemsnitligt kun har
været et frafald på 0,4 elev.
FIGUR 1: FORHÅNDSINDSKRIVNING VS. PROGNOSE
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Samtidig er der en række andre faktorer, som på både kort og længere sigt vil medføre et endnu højere elevtal på
Bjedstrup Skole. En langtidsprognose bør derfor medregne disse faktorer, hvilket omfatter tilslutningsprocent, nybyggeri på Anes Høj, nyetableret naturbørnehave og frafaldsestimat.
Figur 2 optegner udviklingen af elevtallet på Bjedstrup Skole frem til 2036, når Ny Anes Høj og eksterne elever fra naturbørnehaven medregnes. I perioden 2020-2026 er elevtallet baseret på forældrenes forhåndsindskrivning, mens det
i perioden 2027-2036 er baseret på COWIs brutto-børnetal i Bjedstrup skoledistrikt.
Forudsætninger medregnet i prognosen omfatter:
Tilslutningsprocent: For 2027-2036 regnes med en tilslutningsprocent på 80%, hvilket er konservativt i forhold til den
tilslutningsprocent, som forhåndsindskrivningen viser.
Nybyggeri på Anes Høj: Der opføres nybyggeri på Anes Høj, hvor der i løbet af 2021/22 vil flytte 19 børnefamilier ind.
I Skanderborg Kommune er der i gennemsnit 2,5 børn i hver familie, og det forventes derfor, at dette vil medføre
yderligere 47 børn i skolens distrikt i løbet af de næste 15 år, hvortil der ligeledes regnes med en tilslutningsprocent på
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80%. Børnene fordeles ud over perioden 2020-2036 med en årlig tilslutning på fire børn i perioden 2022-27, tre børn i
perioden 2027-2032 og to børn i perioden 2033-2036.
Nyetableret naturbørnehave: Den nyetablerede naturbørnehave tiltrækker børn fra andre skoledistrikter, som erfaringsmæssigt vil fortsætte på skolen. I øjeblikket går der 11 børn i matriklens to børnehaver, som ikke kommer fra
Bjedstrup skoledistrikt. Disse er medtaget i forhåndsindskrivningen, da forældrene har bekræftet, at de vil starte på
skolen. Det forventes, at der i naturbørnehaven vil være mindst fire børn pr. årgang som ikke kommer fra Bjedstrup
skoledistrikt. Derfor medregnes der fra naturbørnehaven fra 2024 ligeledes, at 80% af gennemsnitligt fire børn pr. år,
som ikke kommer fra skolens distrikt, vil starte i 0. klasse på Bjedstrup Skole.
Frafaldsestimat: COWI regner i deres prognose med et årligt frafald på 2-5 børn. Det gennemsnitlige frafald i de
seneste fem år på Bjedstrup Skole har været 0,4 barn om året. Der regnes med et årligt frafald på 1 elev, hvilket er
konservativt i forhold til det gennemsnitlige frafald på 0,4 over de seneste fem år.
Med udgangspunkt i disse forudsætninger viser prognosen i Figur 2, at der frem mod 2026 vil ske en markant stigning
i børnetallet på Bjedstrup skole, og der i 2026 vil være 141 børn på skolen, hvilket vil svare til et gennemsnit på godt
tyve børn pr. klasse.
FIGUR 2: PROGNOSER FOR ELEVTALLET PÅ BJEDSTRUP SKOLE FREM TIL 2036
Elever

Prognose inkl. Ny Anes Høj og eksterne elever fra naturbørnehaven
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Note: Prognoser for elevtallet på Bjedstrup Skole frem til 2036, når der medregnes børn fra Ny Anes Høj
og børn fra naturbørnehaven, som ikke kommer fra skolens distrikt.

Fra 2027 bliver prognosen naturligt mere usikker, da børnene selvsagt ikke er født endnu, men med udgangspunkt i
COWIs brutto-børnetal samt de ovenfor nævnte konservativt betragtede forudsætninger, mener vi, at langtidsprognosen har en høj sikkerhed. Fra 2027 sker der en fortsat stigning og stabilisering af elevtallet på Bjedstrup Skole, og
det forventes i denne periode at ligge i intervallet 140-150 børn, hvilket igen svarer til et gennemsnit på godt 20 børn
pr. klasse.

#BevarBjedstrupSkole
SamlePDF - side 86 af 163

Hjertet i vores lokalmiljø

Ovenstående relativt konservative prognose for udviklingen af elevtallet på Bjedstrup Skole viser tydeligt, at elevtallet
inden for en ganske kort årrække vil være markant højere, end COWIs prognoser forudsiger. Samtidig viser prognosen,
at der på den lange bane vil være et stabilt højt elevtal på skolen. Og heri er ikke medregnet en række udviklingsprojekter i skolens distrikt, som på sigt vil medføre et endnu større børnetal – bl.a. udstykningerne på Emborgvej i Alken
og udstykninger i Svejstrup, ligesom skolen med sin profil som naturskole på sigt forventes at kunne tiltrække endnu
flere børn fra andre skoledistrikter.
På den baggrund bør en lukning af Bjedstrup Skole selvfølgelig ikke være aktuel.

På vegne af #BevarBjedstrupSkole og Liv i Landsbyerne
Morten Birch Larsen, Christina Kjær og Ditte Jensen
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Bjedstrup, 24. september 2020

Bevar Bjedstrup Skole

Kassetænkning og tomme valgløfter – det kendetegner jer byrådspolitikkere og i særdeleshed rød blok!
At lukke en velfungerende landsbyskole der har eksisteret i mere end 150 år for at spare sølle 2 millioner kr.
Det stikker mod alt fornuft.
Vi er en familie på 5. Min mand og jeg flyttede hertil i 2003, vi kendte ingen i området; men tilmeldte os
forskellige arrangementer på Bjedstrup Skole, hvor vi lærte folk fra landsbymiljøet at kende. Vi har siden
fået 3 velfungerende børn, der alle har gået i skole i Bjedstrup. Den yngste går der stadigvæk. Vi har fundet
en ny stor omgangskreds blandt de andre forældre på skolen. Skolen som er hjertet i vores
landsbysamfund. Et lokalsamfund der rummer mange sunde og dygtige skatteydere. Folk der har valgt at
bo på landet, men tæt på motorvejen til Århus, Horsens og Vejle. Folk der har valgt at bosætte sig i
Skanderborg Kommune, fordi her er en dejlig natur, og der er mulighed for at kombinere et godt familieliv i
en travl hverdag med en god skole og sunde vaner. FOLK SOM BETALER KOMMUNESKAT I SKANDERBORG
KOMMUNE.
Vores børn har altid cyklet i skole, de har gået til idræt i Dover GF, ligesom jeg selv gør det, og de to ældste
har nu en robusthed, der gør, at de cykler ind til Mølleskolen i Ry.
Jeres kassetænkning betyder, I kun kigger ned i Skolekassen. I glemmer at kigge ned i sundhedskassen, I
glemmer at kigge ned i erhvervskassen og bygge og anlæg og hvad I ellers har af kasser. Samtidig med at I
truer med at lukke vores skole, finder I pludselig på at åbne op for at lave en cykelsti fra Svejstrup til
Bjedstrup. I alle de år vi har boet i Bjedstrup, har vi råbt på den cykelsti; men NEJ det var der ikke penge til.
Det virker i mine øjne fuldstændigt galmatirisk at lave en skolecykelsti til skolebørnene, samtidig med at I
ikke kan finde sølle 2 millioner til at bevare skolen. Måske I skulle finde dem i kassen for bygge anlæg?? Vi
vil hellere bevare skolen, og I kan i stedet lave en 2 minus 1 vej igennem Svejstrupvej. Det vil spare jer for
mange penge. Penge der i stedet kan bruges på at bevare skolen.
Lyt nu til fornuft! Jeg har for første gang i mit liv stemt på rød blok ved sidste kommunalvalg. Men jeg kan
garantere, at det gør jeg IKKE igen, hvis I ikke begynder at vise jeres værd. Blå blok er på vores side, og jeg
kan kun sige, os fra landsbyerne tegner 1/3 af Skanderborgs borgere. Vi husker som elefanter!
Kom på bedre tanker kære byrådspolitikkere, I sidder ikke på den taburet for at nedbryde nærmiljøet for
1/3 at kommunens borgere. Så har I glemt, hvad I gik til valg på.
Anette Lihn – Svejstrupvej 7 – 8660 Skanderborg
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Høringssvar i forhold til skolestruktur
Skanderborg kommune 2020
Hvorfor er en Bjedstrup skole vigtig for Købmanden i Alken?
Vi er en gruppe på ca. 30 frivillige, som arbejder i Købmandsbutikken i Alken. Vi frygter, at hvis Byrådet i
Skanderborg Kommune lukker Bjedstrup skole, vil de børnefamilier der har valgt at flytte til området, for at
deres børn skal gå i en landsbyskole søge andre steder hen.
Det betyder at vi mister kunder. Dertil vil vi ikke længere være en attraktiv landsby for børnefamilier, idet
det kræver både skole, daginstitutioner, butik, offentlig transport, arbejdspladser i rimelig nærhed.
Alken er en landsby på ca. 230 mennesker. Tilbage i 2011 lukkede vores lokale købmand, byens uformelle
samlingspunkt, og der blev ganske stille i gaderne. Vi blev en af de landsbyer man kunne køre igennem
uden at møde nogen mennesker på gaden. Der var ingen gående eller cyklende, der lige skulle købe ind,
ingen uformelle møder på gaden og i butikken, hvor ideer og kreativitet opstod, ingen ærinde for lige at
betale til indsamlinger til fester og begravelser osv. Uden købmand ingen liv i gaderne.
Vi frygtede, at hvis vi ikke gjorde noget ville vi blive en sølvbryllupslandsby, - uden skole og trinbræt, - og
det gamle mangfoldige Alken være en saga blot. En stille afvikling. Så vi stiftede foreningen Liv i
landsbyerne, Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup. Første mål var en købmandsbutik.
Det lykkedes. I 2013 åbnede Købmand i Alken og kører nu på det syvende år. Og der blev liv i gaderne.
Børnefamilier begyndte at flytte til. I dag kommer en broget flok kunder og køber ind, og hygger sig i
caféen. Børnefamilier, børn, unge, de gamle, dem midt i mellem, turister, vandrere, cyklister,
sommerhusgæster, folk fra nabolandsbyerne mødes i butikken.
Bjedstrup skole ligger på en bakketop i landsbyklyngen Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup. Skolen
skaber liv. Skolen er fælleden på landet. Det er her børn og voksne mødes, lærer hinanden at kende, og
drager omsorg for hinanden. Man mødes på vej til og fra skole og daginstitution. Børn lærer hinanden at
kende på tværs af alder, børn og voksne mødes i Dover Idrætsforening, til sportsfest, til Fafner, til teater, de
voksne går til foredrag, koncerter, her samles børnehavebørn og sfo-børn til aktiviteter, dagplejebørn til
gymnastik. Skolen og Børnehuset gør at børnefamilier vælger at slå sig ned i området.
Hvis I vælger at lukke skolen, frygter vi, at der igen bliver stille. Stille i hele landsbyklyngen. Ikke en god og
afslappende stilhed, men en mere ligegyldig stilhed. Vi vil ikke længere mødes naturligt i hverdagens
aktiviteter. Skolen og alle fælledens aktiviteter flyttes til Ry og Skanderborg. Og da det er i mødet, at
fællesskab og udvikling sker, er frygten at alt det smukke som et landsbysamfund kan byde på afvikles.
Nemlig det smukke i at man ikke kun mødes med vennerne, men man mødes med alle på kryds og tværs i
forskellige sammenhænge i et overskueligt miljø. Det giver et godt levested for børn såvel som gamle, det
giver en mangfoldighed af aktiviteter til glæde for både folk i klyngen og folk udefra. Mister vi alt dette, vil
det også påvirke købmanden i en negativ spiral, og vi kan frygte at også købmandens samlingspunkt
forsvinder.
Vi vil derfor opfordre jer til at bevare Bjedstrup Skole, for at bevare det unikke ved landsbyerne, og derved
bevare mangfoldigheden i Skanderborg kommune.
Bedste hilsner fra de frivillige ved Købmanden i Alken. Anne Grete Viborg, Jan Hjortshøj, Hanne Ravn, Kurt
Viborg, Mogens Andersen, Bodil Hvelplund, Poul Egebjerg Ravn, Inge Nørgård, Jens Jacobsen, Hanne
Lisbeth Nielsen, Ninna Nørgaard Gevitz, Jacob Gevitz, Margit Szlavik, Kaj Pedersen, Susanne Benche, Estrid
Bek, Edel Laursen, Ingvar Kristiansen, Atma Skytte, Søs Due Nielsen, Ole Nielsen, Benjamin Hoff Skovgaard,
Birgitte Abildgaard. Peter Abildgaard, Jytte Elleby, Martin Elleby, Gitte Treckner
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Bjedstrup landsbyfællesskab
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Det er sagt mange gange - Bjedstrup skole er hjertet i
lokalsamfundet og skolen er vores livsnerve. Det gælder alle
børnefamilierne det er deres børns skoleliv i en velfungerende
skole der både er nytænkende og har traditioner der rækker
mange årtier tilbage, men det er også ungdomslivet, de voksnes
liv og de ældres liv. Bjedstrup skole er samlingspunktet for
landsbyerne og en stor del af foreningslivet. Her mødes vi til
foredrag, til teaterforestillinger, til fællesspisning, til fodbold, til
gymnastik, til badminton, til dans, til fodbold, til hygge og leg.
Den er vigtig for os alle sammen i landsbyklyngen, fordi den
binder os sammen. Bjedstrup landsbyfællesskab bruger skolen
som vores fælles mødested til sammenkomster hygge og leg
flere gange om året.
Men det er ikke kun et spørgsmål om bygninger til at mødes i.
Skolen og mødet omkring børnene bygger et stærkt fundament
for de mange fællesskaber, der også efter børnenes afgang fra
skolen, fortsat lever og fletter et tæt netværk i vores
lokalsamfund. Hvis skolen lukkes, fjernes dette fundament for at
bygge relationer og netværk.
Skolen er meget mere end en skole det er vores kulturhus
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fortsat fra foregående side...
derfor er det en katastrofe for os, at nogle politikere nu vil lukke
skolen ud fra nogle spinkle økonomiske beregninger, der ikke
tager hensyn til alle de menneskelige omkostninger, der er ved at
lukke en landsbyskole.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Bjedstrup Landsbyfællesskab
Trine Birk
Charlotte Strandgård
Sanne Hüche
Bodil Hvelplund
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

24.09.2020

Se signeringsoversigt
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Kvittering for Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Forløbet er gennemført.
TransaktionsID: JL4KA3J
Sendt d.: 24.09.2020 kl. 21:18

Kontaktinformation til kommunens databeskyttelsesrådgiver
Navn: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Telefonnummer: 72 27 30 02
E-mailadresse: dpo.skanderborg@bechbruun.com
Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder, begæring
om indsigt eller andet.
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/skanderborg
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige
oplysninger”.
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EFFEKTIVE SKOLEPLADSER
21. SEPTEMBER 2020

GØR SOM GENTOFTE KOMMUNE:
UNDGÅ AT BYGGE UNØDVENDIGT STORT
Baggrund
Gentofte kommune har i en årrække oplevet præcist samme udfordringer, som Skanderborg Kommune ser
ind i: stigende børnetal og udfordringer med pladsen. Kommunen ønskede på den baggrund at koordinere
skolepladserne bedre i stedet for at bruge penge på at udbygge nogle skoler med flere pladser 1.
Derfor har Gentofte Kommune fra skoleåret 2014/2015 kørt med en forsøgsordning, hvor de har lavet ét samlet skoledistrikt. I starten af 2020 har kommunen på ny fået godkendt ordningen med virkning i de næste fem
år. På baggrund af positive erfaringer fra Gentofte Kommune har 12 øvrige kommuner ultimo 2019 søgt om
en tilladelse til sammenlægning af skoledistrikter på forsøgsbasis 2.
Hvordan virker det?
• Forældre er ikke tilknyttet en bestemt skole.
• Ved skoleindskrivning skal forældrene prioritere tre skoleønsker til deres børn.
• Kommunen fordeler herefter eleverne effektivt, så ingen skoler er halvtomme og ingen skoler overfyldte.

Erfaringer 3 4
• Større fleksibilitet for kommunen ved ændrede børnetal, både stigende og faldende børnetal
• Økonomisk optimering på den enkelte skole, da optagelsen af elever følger skolens fysiske kapacitet,

og der fx. undgåes oprettelse af nye spor
• Flere forældre får opfyldt deres ønskede skolevalg, altså frit skolevalg er forbedret, >95% får opfyldt

deres 1. prioritet i Gentofte Kommune 5.
Anbefaling til Skanderborg Kommune
Vi foreslår, at Skanderborg Kommune ansøger Børne- og Undervisningsministeriet om lov til at gennemføre et 3-årigt forsøg med dobbelt skoledistrikt for børn på Kildebjerg, Tippethøj, Skæphøj og Vessø Vænge.
Effektiv fordeling af skolebørn på kommunens skoler og gradvis etablering af den nye Kildebjerg Skole, så
vi undgår at investere i overkapacitet og tomme lokaler, kan løse vores kapacitetsudfordring på skolerne i
Ry-området de næste 10 år.

1)

https://folkebladetlemvig.dk/artikel/gode-erfaringer-med-et-samlet-skoledistrikt-2015-17-7-13-46?fbclid=IwAR29PAQgJ23NVsSmUzhUzAnhy7csrX86Y32ZG-ScWFi5wPVJSgubQ4c-34

2)

https://www.horsholm.dk/FirstAgenda/committee_188768/agenda_417204/documents/76279e1f-849b-4328-b3f9-5be9efa01db1.pdf

3)

https://folkebladetlemvig.dk/artikel/gode-erfaringer-med-et-samlet-skoledistrikt-2015-17-7-13-46?fbclid=IwAR29PAQgJ23NVsSmUzhUzAnhy7csrX86Y32ZG-ScWFi5wPVJSgubQ4c-34

4)

https://www.horsholm.dk/FirstAgenda/committee_188768/agenda_417204/documents/76279e1f-849b-4328-b3f9-5be9efa01db1.
pdf?fbclid=IwAR3ji9xUWZkqnAduYXHuUyDr7iFxCSMFnyerR2hkATC9uIyYF-fbuNEE8iI

5)

https://www.berlingske.dk/hovedstaden/her-kan-foraeldre-frit-vaelge-skole-jeg-er-glad-for-at-mine?fbclid=IwAR3aOaWGhNYoOR
blcxZwBs3forA-krDXR98ZKhkHhU26nePBbYN5xQ-JqtI
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EFFEKTIVE SKOLEPLADSER
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FIGUR 1: FOLKESKOLELOVEN

§ 36. Et barn kan efter forældrenes anmodning, jf. § 54, indskrives i folkeskolen fra
begyndelsen af det kalenderår, hvor det fylder 5 år.
Stk. 2. Til hver skole hører et skoledistrikt, der kan være større eller mindre for de
enkelte klassetrin. Et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig, jf.
dog stk. 3, § 3, stk. 2, § 5, stk. 7, og § 22.

§ 55. For at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde eller for at
bevare små skoler kan børne- og undervisningsministeren fravige lovens bestemmelser,
bortset fra kapitel 1 og kapitel 4. Ved små skoler og små afdelinger af skoler forstås en
skole og afdelinger af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke
over 300 elever.
Stk. 2. Efter børne- og undervisningsministerens bestemmelse kan staten yde tilskud
til forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde.
Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan for bestemte skoler fravige bestemmelserne
i § 36, stk. 2 og 3, og § 42.
Stk. 4. Frikommuneforsøg iværksat efter § 8 i lov om frikommuner m.v. kan af
kommunalbestyrelsen i vedkommende frikommune forlænges indtil udgangen af
skoleåret 2018/19. De oprindelig fastsatte vilkår gælder fortsat for forsøget.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

25.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Alken Borger og Aktivitetsforening

For- og mellemnavn(e)

Julie Arentsen

Efternavn

Abildgaard

Vejnavn

Emborgvej

Husnummer

137

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- ABAF. Høringssvar. Ny struktur for skoler og dagtilbud.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

25.09.2020

Se signeringsoversigt
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EFFEKTIVE SKOLEPLADSER
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GØR SOM GENTOFTE KOMMUNE:
UNDGÅ AT BYGGE UNØDVENDIGT STORT
Baggrund
Gentofte kommune har i en årrække oplevet præcist samme udfordringer, som Skanderborg Kommune ser
ind i: stigende børnetal og udfordringer med pladsen. Kommunen ønskede på den baggrund at koordinere
skolepladserne bedre i stedet for at bruge penge på at udbygge nogle skoler med flere pladser 1.
Derfor har Gentofte Kommune fra skoleåret 2014/2015 kørt med en forsøgsordning, hvor de har lavet ét samlet skoledistrikt. I starten af 2020 har kommunen på ny fået godkendt ordningen med virkning i de næste fem
år. På baggrund af positive erfaringer fra Gentofte Kommune har 12 øvrige kommuner ultimo 2019 søgt om
en tilladelse til sammenlægning af skoledistrikter på forsøgsbasis 2.
Hvordan virker det?
• Forældre er ikke tilknyttet en bestemt skole.
• Ved skoleindskrivning skal forældrene prioritere tre skoleønsker til deres børn.
• Kommunen fordeler herefter eleverne effektivt, så ingen skoler er halvtomme og ingen skoler overfyldte.

Erfaringer 3 4
• Større fleksibilitet for kommunen ved ændrede børnetal, både stigende og faldende børnetal
• Økonomisk optimering på den enkelte skole, da optagelsen af elever følger skolens fysiske kapacitet,

og der fx. undgåes oprettelse af nye spor
• Flere forældre får opfyldt deres ønskede skolevalg, altså frit skolevalg er forbedret, >95% får opfyldt

deres 1. prioritet i Gentofte Kommune 5.
Anbefaling til Skanderborg Kommune
Vi foreslår, at Skanderborg Kommune ansøger Børne- og Undervisningsministeriet om lov til at gennemføre et 3-årigt forsøg med dobbelt skoledistrikt for børn på Kildebjerg, Tippethøj, Skæphøj og Vessø Vænge.
Effektiv fordeling af skolebørn på kommunens skoler og gradvis etablering af den nye Kildebjerg Skole, så
vi undgår at investere i overkapacitet og tomme lokaler, kan løse vores kapacitetsudfordring på skolerne i
Ry-området de næste 10 år.

1)

https://folkebladetlemvig.dk/artikel/gode-erfaringer-med-et-samlet-skoledistrikt-2015-17-7-13-46?fbclid=IwAR29PAQgJ23NVsSmUzhUzAnhy7csrX86Y32ZG-ScWFi5wPVJSgubQ4c-34

2)

https://www.horsholm.dk/FirstAgenda/committee_188768/agenda_417204/documents/76279e1f-849b-4328-b3f9-5be9efa01db1.pdf

3)

https://folkebladetlemvig.dk/artikel/gode-erfaringer-med-et-samlet-skoledistrikt-2015-17-7-13-46?fbclid=IwAR29PAQgJ23NVsSmUzhUzAnhy7csrX86Y32ZG-ScWFi5wPVJSgubQ4c-34

4)

https://www.horsholm.dk/FirstAgenda/committee_188768/agenda_417204/documents/76279e1f-849b-4328-b3f9-5be9efa01db1.
pdf?fbclid=IwAR3ji9xUWZkqnAduYXHuUyDr7iFxCSMFnyerR2hkATC9uIyYF-fbuNEE8iI

5)

https://www.berlingske.dk/hovedstaden/her-kan-foraeldre-frit-vaelge-skole-jeg-er-glad-for-at-mine?fbclid=IwAR3aOaWGhNYoOR
blcxZwBs3forA-krDXR98ZKhkHhU26nePBbYN5xQ-JqtI
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FIGUR 1: FOLKESKOLELOVEN

§ 36. Et barn kan efter forældrenes anmodning, jf. § 54, indskrives i folkeskolen fra
begyndelsen af det kalenderår, hvor det fylder 5 år.
Stk. 2. Til hver skole hører et skoledistrikt, der kan være større eller mindre for de
enkelte klassetrin. Et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig, jf.
dog stk. 3, § 3, stk. 2, § 5, stk. 7, og § 22.

§ 55. For at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde eller for at
bevare små skoler kan børne- og undervisningsministeren fravige lovens bestemmelser,
bortset fra kapitel 1 og kapitel 4. Ved små skoler og små afdelinger af skoler forstås en
skole og afdelinger af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke
over 300 elever.
Stk. 2. Efter børne- og undervisningsministerens bestemmelse kan staten yde tilskud
til forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde.
Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan for bestemte skoler fravige bestemmelserne
i § 36, stk. 2 og 3, og § 42.
Stk. 4. Frikommuneforsøg iværksat efter § 8 i lov om frikommuner m.v. kan af
kommunalbestyrelsen i vedkommende frikommune forlænges indtil udgangen af
skoleåret 2018/19. De oprindelig fastsatte vilkår gælder fortsat for forsøget.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

25.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Kampagnen Bevar Landsbyskolerne

For- og mellemnavn(e)

Julie Arentsen

Efternavn

Abildgaard

Vejnavn

Emborgvej

Husnummer

137

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Se venligst videoen bag nedenstående link.
Marker linket og kopier over i et nyt vindue.
https://youtu.be/XdmECQM9hDw

Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

25.09.2020

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

25.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

foreningen Bevar Bjedstrup skole

For- og mellemnavn(e)

Julie Arentsen

Efternavn

Abildgaard

Vejnavn

Emborgvej

Husnummer

137

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Se venligst videoen bag nedenstående link
kopier linket og åben i et nyt vindue
https://youtu.be/iTe6S25MPMk

Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

25.09.2020

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

25.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

2470 borgere som satte deres sko foran fælleden 10 juni 2020

For- og mellemnavn(e)

Julie Arentsen

Efternavn

Abildgaard

Vejnavn

Emborgvej

Husnummer

137

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Se venligst videoen bag nedenstående link
kopier linket og åben i nyt vindue
https://youtu.be/3M4Uofj1CoY

Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

25.09.2020

Se signeringsoversigt
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U7I61C6
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

25.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

mig selv

For- og mellemnavn(e)

Winnie

Efternavn

Pohle

Vejnavn

Alkenvej

Husnummer

83

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Bjedstrup skole skal lukkes!
Man lukker da ikke hjertet i et samfund eller gør man?
Nej vel, kom nu ud af busken og vis os alle at det var en fejl.
Man lukker da ikke en skole der har været her mere end 150 år,
som har så fantastiske rammer både ude og inde, et sted der
rummer alle. En skole hvor tilslutningen er i rivende udvikling,
børnefamilier strømmer til området og børnetallet vokser støt.
Den kan man da ikke lukke, man slukker jo lyset i vores samfund,
hvis man gør det.
Det er jo ikke blot en skole der lukkes, det er hjertet i vores lille
samfund.
Et samfund, hvor man kan starte som helt lille i dagpleje eller
vuggestue.
Allerede i de tidlige år, lærer man at begå sig mellem de større
børn, når man besøger enten børnehaven eller salen på skolen.
Ja vuggestuen er sågar en del af børnehuset.
Et børnehus der er rammen om vuggestue, børnehave, SFO og
klubbørnene om morgenen. Så alle børn mødes her på tværs af
alder.
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fortsat fra foregående side...
Så når dagplejen/vuggestuen skal skiftes ud til fordel for
børnehavelivet så er det ikke et stort skridt ud i livet, men blot et
lille skift til et nyt sted, hvor man allerede kender personalet,
rammerne og ikke mindst de andre børn.
I børnehaven er man stadig en del af skolen, man er med til
fællessamlinger, fælles arrangementer og de små skolebørn
læser for børnehavebørnene så man udbygger de allerede
knyttede relationer og venskaber på tværs af alder.
Når så den store dag oprinder og man skal begynde i skolen. Ja
så er det jo igen blot et lille, men vigtigt, skridt for et lille barn
videre i de trygge rammer som er så velkendte, sammen med de
venner, lærer og pædagoger som man jo allerede har skabt
relationer til i børnehaven. Den nærhed, tryghed og samhørighed
det skaber for vores børn, det vil man nu tage fra dem. Det kan
man ikke være bekendt.
Jeg startede selv på Bjedstrup skole for ca 40 år siden og da jeg
fik mine børn, var jeg ikke i tvivl om at de selvfølgelig skulle have
den samme trygge opvækst, som jeg selv har haft.
Den ånd der var der dengang, tænk sig, den har man faktisk
formået at bevare. Det er stadig kulturen på Bjedstrup, at man
værner om det nære, det trygge, man skaber rammer som gør at
der er plads til alle, der bliver taget hånd om det enkelte barn og
man får dannet relationer på tværs af alder, da man fra helt lille
lærer at hjælpe hinanden. Som børnene så fint siger, vi spørger
lige en ven inden vi spørger en voksen.
Se det er en helt naturlig DNA i Bjedstrup Børn. En DNA der
følger dem videre ud på livets vej, så når de når til 6 kl. og er klar
til at skifte til Mølleskolen, så føles skridtet ikke så stort, for man
ved at der er nogle af de større Bjedstrup Børn derinde, som nok
skal tage hånd om en.
Som skolen sangen sluttede i 80érne, da jeg gik på Bjedstrup
skole:
Og skolen vil vi altid prise,
når vi ud i livet går.
Lad Bjedstrup skole leve
og nu et højt Hurra den får.
Så kære politikere det er nu I skal leve op til jeres ansvar og lade
Bjedstrup skole overleve.
I og vi vil vel i bund og grund det samme udvikling i
landdistrikterne i stedet for afvikling
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

25.09.2020

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

25.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Mig selv og min familie

For- og mellemnavn(e)

Feline Ruby

Efternavn

Schiøtz

Vejnavn

Emborgvej

Husnummer

110

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Lukning af landsbyskoler - Hvor er sammenhængen med
kommunens klimamålsætninger?
Bjedstrup Skole står til at lukke. Jeg er ikke alene om at frygte, at
det vi er flyttet hertil for langsomt vil forsvinde, hvis hjertet i vores
samfund bliver slukket = skolen bliver lukket.
Det vil ikke kun gå ud over mine børns skønne hverdag, men
også helt ekstremt ud over min egen og vores families hverdag
som helhed. Hvordan skal vi kunne hente og bringe i Ry, uden at
have to biler? Hvordan skal jeg finde parkeringsplads inde midt i
Aarhus? Hvorfor skal vi have to biler og en parkeringsplads i
Aarhus? Og hvordan vil trafikken på Skanderborgvej se ud, hvis
dette bliver en realitet?
De fleste familier i området står i nøjagtigt samme problematik
som os. Hvis indstillingen til den nye skolestruktur bliver vedtaget
skal vores børn ind til en ny skole i Ry (CO2-regnskabet for nyt
byggeri er et andet kapitel). Det vil blive om ca. 5 år - til den tid
tror jeg ikke på at klimaet er reddet. Er der ikke noget, politikerne
har glemt i alt det her? Hvad med klimaet og vores klimamål. Når
jeg regner sammen, på min humanistiske måde, så er denne
indstilling den helt forkerte vej at gå, hvis Skanderborg Kommune
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som samfund skal leve op til sin egen målsætning om at reducere
sin CO2-udledning med 70% indtil 2030.
Jeg er ikke klimaaktivist. Og jeg kunne helt sikkert gøre meget
mere for klimaet, men jeg gør mit bedste og en ting jeg tænker
over er, hvor meget vi bruger bilen - fordi vi bevidst har bosat os
et sted, hvor det er muligt at lade den stå!
Da min mand og jeg begyndte at tænke på at flytte ud af
København, var der flere hak der skulle krydses af:
- En lille folkeskole
- Et aktivt lokalmiljø
- Mulighed for offentlig transport så vi ikke skulle have 2 biler og
så vores børn senere hen selv kan tage til sportsaktiviteter,
venner, uddannelser etc. uden at skulle blive kørt hver gang.
Min mand arbejder uden for Aarhus, hvor offentlig transport vil
tage for meget tid fra familien, derfor har vi valgt at have én bil.
Jeg selv cykler (el-cykel skal siges) op til skolen og børnehaven,
når jeg afleverer vores børn. Så cykler jeg de 2 km der er ned til
toget i Alken og tager på arbejde i Aarhus (25 minutter tager det).
Når jeg skal hente børnene er det samme rutine den anden vej.
Det er nemt og det er hyggeligt og vi er mange der følges fra
Alken.
Når jeg skal til fodbold i vores lokale gymnastikforening, er det
cyklen op til Bjedstrup. Det samme gælder, når resten af familien
skal til deres aktiviteter i Bjedstrup. Stort set alle legekammerater,
samt dagligdagens fornødenheder og aktiviteter er i nærområdet,
så det er muligt at cykle til dem.
Jeg ved at I har set vores tilsendte oplæg på hvad vores skole er.
Den er god! Den har masser af skøn natur! Børnene stortrives og
bliver set! Min tidligere kollega er flyttet til Kildebjerg i Ry. Hun
arbejder i Aarhus og kører forbi Bjedstrup hver dag. Hun ønsker
at hendes søn skal gå på en lille skole, med plads og natur og
fokus på individet. Derfor har hun skrevet sin søn op til
Gudenåskolen i Ry (hvor det ikke er sikkert han får plads). Hun
vidste ikke at Bjedstrup Skole fandtes.
Vi er udmærket klar over at kendskabet til Bjedstrup Skole ikke
har været stort nok. Der er rigtig mange tilflyttere i Ry/
Skanderborg og omegn, som ikke kender til skolen. Vi er klar til at
lave om på dette, så forældre i hele kommunen har mulighed for
at vælge vores skole, hvis de mener den passer til netop deres
barns behov. Der er masser muligheder for at vi kan blive en
bæredygtig skole, med at solidt antal elever pr. klasse.
Så endnu en gang håber jeg, at I vil tænke en ekstra gang inden
der bliver taget en beslutning, der i sidste ende vil gøre mere
skade end gavn.
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

25.09.2020

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

25.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

mig selv.

For- og mellemnavn(e)

Benjamin Hoff

Efternavn

Skovgaard

Vejnavn

Alkenvej

Husnummer

71

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
F6LBVLA

Bevar Bjedstrup Skole.
Hvordan kan det være en dårligt økonomisk disposition for
kommunerne at bevare netop de små skoler. Når rigtig mange
børnefamilierne i disse år, netop flytter til de mindre lokalsamfund
for at dyrke nærmiljøet. Disse unge familier er som en vitamin
indsprøjtning for lokalsamfundet, og også for Storkommunen
Skanderborg. Det er jo at sælge ud af kommunens egne
trækplastre og som at bede de unge familier om at blive i
storbyerne med deres skattekroner.
Og hvis regnestykket, skal være bare nogen faktuelt, så skal der
includeres alle de nu tilmeldte børn, så det reelle børnetal er med
i beregningerne.
Desuden vil jeg sige, hvordan regner vi miljø belastningerne med,
hvis alle de lokale børn og voksne, med tilknytning til Bjedstrup
skole /- fritidstilbud og Dover gymnastikforening , skal til at køre i
bil rundt til øst og vest, i stedet for den cykelafstand der er nu.
Rigtig mange forældre køre med budcykler el. løber deres børn i
skole, og henter ligeså.
Det er muligt at miljø-vurderinger i kommunen ligger i andre
"regnekasser", men det bør medregnes alligevel, ellers er det
som at tisse i bukserne for at få varmen.
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fortsat fra foregående side...
VI ER ET STÆRKT LOKALSAMFUND SOM IKKE KAN
ACCEPTERE DENNE SKOLELUKNING.
I skal gentænke hele molivitten, og tage jeres ansvar for at
byplanlægningen har sovet i timen.
At kommunen har ønsker flere skatteborgere og derfor har
planlagt Kildebjerg uden at tænke på, hvilken konsekvenser det
kunne risikere for kommunens eksisterende borgere.
Det vil vi ikke acceptere.
Sidste argument fra mig i denne omgang.
Høringer, er det sit begreb værd her i Skanderborg kommune?
Dette er den tredie og aller vigtigeste høring i den seneste tid,
hvor jeg har indgivet min anke. De andre går på en Telemast i
Alken, og på udbygning nr. 2 i Alken(Fabulas).
Det er som om Kommunen går med skyklapper på, og kun kan
høre deres egne stemmer og har glemt at I er valgt ind og skal
varetage borgernes interesser.
I kan netop nå det.
Det er sidste udkald.
Bevar Bjedstrup Skole.
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

25.09.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
F6LBVLA

Side- 2side
af 2 110 af 163
SamlePDF
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

27.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Mig selv

For- og mellemnavn(e)

Jane

Efternavn

Mondrup

Vejnavn

Bjedstrupvej

Husnummer

15

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar vedr Bjedstrup Skole Jane Mondrup.docx

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

27.09.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
NI8PMKO
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Engang sidst i august gik jeg og arbejdede i haven mens jeg lyttede til en podcast fra dagbladet
Information med emnet klimaets virkelige tilstand. Et stykke inde i podcasten sagde klimajournalist
Jørgen Steen Nielsen noget som fik mig til at stoppe op. Jeg gengiver det her, nedskrevet fra
lydsporet:
Jeg tror det er enormt vigtigt at de, der vokser op, får et tættere forhold til naturgrundlaget end
mange af os har haft. Altså, at de ikke via skolebøger, som fortæller om verdens snarlige undergang,
men via udflugter til den natur, som vi lever på og af og med og holder af, oplever hvad den kan og
hvad den er værd og hvor fuldstændig mirakuløs den er. Fordi hvis man fra barnsben oplever det
under det er at fange en haletudse eller se en haletudse udvikle sig, eller hvad det nu kan være, så
bliver man på en helt anden måde udrustet til at beskytte det her skaberværk når man bliver ældre.
Nogle gange forfalder jeg til at sige at det allervigtigste vi kan gøre ved klimakrisen, er at gøre alle
vores børnehaver til skovbørnehaver - for at give børnene det fundament at skaberværket er
fantastisk og smukt og skal beskyttes. Når de bliver ældre, lærer de hvordan de skal beskytte det.*
Det er jo det vi har! tænkte jeg. Det er sådan min datters hverdag har været fra hun som 1-årig
startede i dagpleje til nu hvor hun går i 4. klasse på Bjedstrup Skole. Nogle gange har det været et
led i en pædagogisk eller læringsmæssig strategi, andre gange har det bare været en naturlig følge af
rammerne og kulturen på stedet. Min datter og alle de andre børn i den enhed af skole, fritidsklub,
børnehave, dagpleje og nu snart også vuggestue, som er Bjedstrup Skole og Børnehus, har haft lige
præcis den opvækst som Jørgen Steen Nielsen anser for måske det allervigtigste i forhold til at løse
krimaklisen.
Men få dage før havde vi fået den besked at Bjedstrup Skole stod til at lukke. I hvert fald var det en
del af forslaget til skolestruktur-reform i Skanderborg kommune som byrådet nu skulle behandle.
Naturen er på mange måder en integreret del af hverdagen for vores børn. Alle klasser i skolen har
en ugentlig udeskoledag. Især i indskolingen betyder det at undervisningen foregår i naturen, enten
på skolens egne, fantastiske udearealer eller på ture i område, hvor de udendørs aktiviteter danner
rammen for undervisning i de ”almindelige” skolefag. For mellemtrinnet, som min datter nu hører
til, er udeskoledagen en projektdag med plads til fordybelse i mere overordnede emner.
At også aktiviteterne i fritidsklubben og frikvartererne i høj grad foregår udendørs, kan jeg se på
tilstanden af min datters tøj og sko. Bukseknæene får grønne græsstriber og huller. Sko, støvler og
overtøj bliver altid mudret til. En dag sidste vinter måtte jeg vaske de værste mudderplamager af
overtræksbukser og jakke under vandhanen i haven inden jeg turde overgive dem til
vaskemaskinen. Hvor mange steder oplever man det med en pige på 9 år?
Vi har lige holdt 10 års fødselsdag for klassen. I to en halv time rendte hele flokken rundt udenfor
og legede. Vi havde tændt et bål og stillet pinde, æbler (og senere skumfiduser) frem, men det var
også den eneste aktivitet vi satte i gang. Er der noget børnene fra Bjedstrup Skole kan, er det at
more sig sammen i naturen - og de elsker det! Da vi for nylig spurgte klassen hvilke
trivselsarrangementer de kunne have lyst til at forældrene arrangerede, fyldte forslag som udendørs
overnatning med mad over bål, kanoture og fiskeri godt på listen.
Da man efter påske begyndte at åbne de corona-nedlukkede skoler igen, med en lang række krav til
opdeling og afstand og flest mulige udendørs aktiviteter, var Bjedstrup Skole formentlig én af dem
som hurtigst fik alt til at falde på plads – for man havde allerede apparatet klar. At undervise
børnene udenfor i mindre grupper var på ingen måde noget nyt, nu fik man bare mulighed for at
gøre det hele tiden. Undervisningen var oppe at køre efter kun én dags forberedelse, og min datter
var helt ærgerlig da der kom mere normale tilstande, for det var da den fedeste skoletid hun havde
oplevet.
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Jeg kunne fremhæve mange andre kvaliteter ved Bjedstrup Skole – det tætte fællesskab, de trygge
overgange, samarbejdet med foreningslivet, den oplevelse vi alle sammen har af at det her er vores
skole, en folkeskole med plads til eksperimenter og nytænkning. Men i dette indlæg har jeg valgt at
fokusere på den ene ting: Bjedstrup Skole er en skole hvor naturen gennemsyrer alt. Det samme
gælder de daginstitutioner som knytter sig til den, for selvom vi først for nylig har fået en decideret
naturbørnehave på stedet, så er en stor del af livet altid foregået udenfor, også for de mindste.
Jørgen Steen Nielsen kunne formentlig ikke have ønsket sig det meget bedre.
Bjedstrup Skole skal ikke nedlægges. Tværtimod burde skolen danne forbillede for andre skoler, så
børn overalt kan få et tættere forhold til naturen, både for deres egen og for vores allesammens
skyld.
* Podcasten tog form af en samtale uden manuskript, og jeg har renset en ganske lille smule op i nedskriften, men
hovedsageligt ladet citatet beholde sin talesprogsform. Hele udsendelsen kan findes her:
https://radioinformation.podbean.com/e/langsomme-samtaler-om-klimaets-virkelige-tilstand-j%C3%B8rgensteen-nielsen-og-rune-lykkeberg/
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

27.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

mig selv og min familie

For- og mellemnavn(e)

Marie Nybro

Efternavn

Grimstrup

Vejnavn

Emborgvej

Husnummer

77

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- høringssvar.docx

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

27.09.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
TFM1UY5

Side- 1side
af 1 114 af 163
SamlePDF
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

Mennesker møder mennesker - visionen i Skanderborg Kommune
OG ved i hvad kære politikere, det gør man i faktisk i høj grad i de små forpligtende fællesskaber, der er i
Bjedstrup skole og Børnehus og de omkringliggende landsbyer.
Derfor ser jeg med stor undring og bekymring at i er ved at lukke livsnerven i dette fællesskab - nemlig
Bjedstrup Skole.
Min familie og jeg har boet i Boes i nu 16 år. Min mand og jeg er begge født og opvokset i Ry og har gået på
Mølleskolen tilbage i 1980’erne og 90’erne - også dengang en stor skole. Vi husker begge tydeligt de
klasser, der kom ude fra landet = Bjedstrup. De var spændende, de var lidt anderledes, de var kreative og
iderige og så havde de et fantastisk sammenhold, hvor alle kunne være med - uafhængig af fritidsinteresse
eller social herkomst - de var faktisk modige!
OG ved i hvad sådan er det faktisk den dag i dag.
Jeg har nu haft 2 ud af mine 3 børn gennem deres skolegang i Bjedstrup og videre til Mølleskolen mens den
sidste stadig er på Bjedstrup i 5 klasse. Det er min oplevelse, at børnene fra Bjedstrup kommer med en
social tolerance og rummelighed til gavn for fællesskabet og trivslen blandt alle i udskolingen på
Mølleskolen. De er vokset op i et lille forpligtende fællesskab, hvor man lærer og leger sammen med dem
der ér, på tværs af alder, faglighed og interesser. I det lille fællesskab har alle en rolle og er lige vigtige.
Derudover oplever jeg, at de kommer med en stor portion nysgerrighed og motivation for fortsat læring,
som må siges at være en stor styrke til fællesskabet, når vi som udskolingsforældre hører, at skoletræthed
er en af de udfordringer, man oplever i udskolingen. Bjedstrupbørnene er vant til at tænke i kreative og
anderledes læringsformer, da de har haft udeskole, projektdage, emneuger og læring på tværs af
aldersgrupper hele deres skolegang. Og har gået på en skole hvor fagligheden var høj, da lærerne får lov at
brænde for ting og der er kort vej fra ide til handling.

Men nok om skolen - hvad med landsbyerne?
I de 16 år vi har boet i Boes, har Skanderborg Kommune ønsket udvikling af landsbyerne. Vi har i
borgerforeningerne kæmpet for at tiltrække nye folk og små erhvervsdrivende for at skabe liv i
landsbyerne. Der har i en periode ikke været så mange børn i området og derfor blev skole og børnehus
heller ikke fyldt op - naturligvis. Men udviklingen er vendt. Der strømmer nye folk til området med stort
engagement og initiativ til udvikling og masser af børn! Så hvorfor kære politikere vælger i nu at trække
strikket ud af denne udvikling? Jeg har hørt en af jer sige, at så finder vi nok noget andet at være fælles om,
men ved i hvad? Folks engagement kommer til at følge deres børn og vil derfor blive i fodboldklubben,
håndboldklubben eller lignende i Ry eller Skanderborg. Til gavn for udvikling af byerne ja, men til
afvikling af livet i landsbyerne. Er det virkelig det i vil? Og hvor spændende er de store byer hvis oplandet
er totalt dødt?
Jeg forstår jeres opgave med at finde en langsigtet og bæredygtig løsning uden store investeringer i
mursten og der er Bjedstrup skole i mine øjne en meget vigtig brik. Gennem årene har skolen forstået at
tilpasse sig det svingende elevtal og udnyttet rammerne fleksibelt, stadig med kvalitet og udvikling for øje.
Selv lige nu, i en svær periode, hvor der er tale om lukning af stedet, er der blevet arbejdet konstruktivt
med at løse Skanderborg Kommunes udfordringer ved at åben både en naturbørnehave og en vuggestue uden store omkostninger! Hvorfor ikke også gøre det samme på skolen? I har et fuldstændig
velfungerende skoletilbud liggende centralt mellem 2 store byer, som står klar til at modtage børn fra 6-
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13 år og give dem en tryg, god og solid start på deres skolegang. Hvorfor hjælper i ikke med at flere får øje
på dette fantastiske sted og udnytter kapaciteten ved at fylde op i stedet for at afvikle?
Ved at bevare Bjedstrup Skole og Børnehus kan i både skaffe plads til flere børn, sikre en langsigtet
fleksibel løsning af høj kvalitet samt bevare bredden i Skanderborg Kommunes skoletilbud, hvor forældre
kan vælge den skole, der passer til deres barn.
Samtidig vil i understøtte en fortsat udvikling af landsbyerne samt bygge bro mellem by og land - så
mennesker bliver ved med at møde mennesker.
Jeg håber, i tænker jer rigtig godt om endnu en gang og vælger at se jeres beslutning om strukturen på
skole- og dagtilbudsområdet i et lidt bredere perspektiv. Hvad er det for en retning Skanderborg Kommune
vil gå. Skal der forsat være liv i landsbyerne og kvalitet og bredde i skoletilbuddet eller skal der kun være liv
i byerne og på de store skoler, hvor alle skal passe ind?
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

27.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Min datter Ida som går på Bjedstrup Skole

For- og mellemnavn(e)

Marie Nybro

Efternavn

Grimstrup

Vejnavn

Emborgvej

Husnummer

77

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- ida høringssvar.jpg

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

27.09.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
YX7NLY5
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

27.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Mig selv og min datter

For- og mellemnavn(e)

Nanna Søvsø

Efternavn

Mikkelsen

Vejnavn

Boesvej

Husnummer

1

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- IMG-0989.jpg

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

27.09.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
NLWO2SO
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

28.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

mig selv

For- og mellemnavn(e)

Lars

Efternavn

Thyregod

Vejnavn

Bjedstrupvej

Husnummer

25A

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar - Lars Thyregod - Bjedstrup.docx

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.09.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
AG7YK06
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Af Lars Thyregod – Far til tre, har en datter på Bjedstrup skole og en datter mere der starter til
sommer.

Pointer:
• Der kan ikke længere sås tvivl om, at Undervisnings- og Børneudvalget har behandlet den

nye struktur til skoler og dagtilbudsområdet på forkerte tal. Man har stolet blindt på de
ellers kritiserede metoder for fremskrivninger foretaget af konsulentbureauer, og glemt at
spørge borgerne. Borgernes egen optælling viser et markant andet billede af de reelle tal,
og med den tilslutning, vil Bjedstrup Skole nå sin kapacitet inden for de næste 3-5 år. Det
kunne gå hen og blive en pinlig affære for Skanderborg Kommune, at skulle genåbne
skolen, måske før de har effektiviseret en lukning.

•

Undervisnings- og Børneudvalget taler ned til borgenes forståelse af fordelingen af
økonomi i kommunen, når de siger at kommunens 8000 andre børn og deres forældre vil
anfægte en urimelighed i at skoletilbuddet i Bjedstrup er dyrere end andre skoletilbud i
kommunen. Hvem skulle anfægte det?

•

Skanderborg Kommunes økonomi bør fordeles på ydelser og tilbud til alle borgernes
indbyggere, vi betaler alle det samme i skat. I den fair fordeling (som er tilpasset befolkning
mm.) er der nogen, der har et skoletilbud, der er også nogen, der både har skole,
gymnasie, parker, legepladser, kulturhus, biograf, svømmehal og mange andre tilbud.

•

Hvis man lukker Bjedstrup Skole, findes der ingen kommunalt betalte tilbud i vores klynge
af landsbyer, der er ikke engang en kommunalt betalt legeplads. Er det rimeligt?

•

Har Undervisnings- og Børneudvalget undersøgt, om Skanderborg Kommunes borgere reelt
ønsker at få mest muligt for pengene, eller om de ønsker at få det bedst mulige for
pengene? Det blev vist besvaret med knap 3.000 af borgernes opbakning til
borgerforslaget: Bevar landsbyskolerne i Skanderborg Kommune.

Jeg er skuffet, vred, og jeg oplever, at lokalpolitikerne ikke vil lytte. Det åndehul og nærmiljø,
som var vores drøm for mindre end ét år siden, udfordres nu af en ubegribelig dårlig idé om at
lukke vores skønne landsbyskole.
Det er alt andet end den idyl, min familie og jeg havde forestillet os, da vi sidste forår begyndte
byggeriet af vores vidunderlige hus i Bjedstrup. Vi har knap boet her et år, og skal nu forholde os
til den situation, at vores lille, trygge landsbyfolkeskole ønskes lukket. Den skole som var et meget
vigtigt argument for netop vores valg om at bygge hus i Bjedstrup. Jeg bliver ked af tanken om, at
skulle undvære den enorme glæde det er at se sin datter balancere på cyklen ned ad grusvejen
sammen med klassekammeraterne på vej til skole. Men kan også se, at det langtfra bliver det
største tab ved en lukning af Bjedstrup Skole. For efter vi er flyttet hertil, kan vi jo se, hvordan
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skolen er samlingspunktet for det sammenhold og nærvær, der er mellem beboerne i de små
landsbyer, der hører til skoledistriktet, og hvordan afstanden til de enkelte små landsbyer synes
forsvindende lille netop på grund af skolen. Der er altså meget mere på spil end lukning af en
skole. Man risikerer at lukke et velfungerende landsbysamfund. Vores værdier bliver udfordret, og
vi spørger os selv, om vi nu kan få, det vi søger ved at blive boende her i landsbyerne. Det synes så
uretfærdigt, og jeg sidder med en følelse af, at politikerne slet ikke tager i betragtning, hvad det er
for et liv, der leves i vores landsbyer.
Nej tak til snæversynet økonomi, ja tak til fair fordeling af kommunens tilbud
På et stormøde på Bjedstrup skole tirsdag den 18. august arrangeret af foreningen Bevar Bjedstrup
Skole kunne man eksempelvis høre Undervisnings- og Børneudvalgets Anne Heager (Radikale
Venstre) spørge, hvad hun skulle sige til de 8000 andre børn og deres forældre i kommunen, der
ville anfægte urimeligheden i, at skoletilbuddet i Bjedstrup er dyrere end i deres område. I mine
øjne et argument der taler direkte ned til borgenes forståelse af fordelingen af økonomi i
kommunen.
Hvem i alverden skulle komme og anfægte urimeligheden af dette? Men skulle det ske, at en
snæversynet og usolidarisk borger skulle anfægte det (mig bekendt har jeg ikke mødt en sådan), så
hjælper jeg her med et svar. Du kan fortælle, at Skanderborg Kommunes økonomi fordeler sig på
ydelser og tilbud til alle borgernes indbyggere, og i den fordeling er der nogen, der har et
skoletilbud, der er også nogen, der både har skole, gymnasie, parker, legepladser, kulturhus,
biograf, svømmehal og mange andre tilbud. Og derfor prioriterer vi et skoletilbud til børnene i
landsbyerne omkring Bjedstrup, vel vidende det koster mere end skoletilbud andre steder. Mon
ikke de vil finde forståelse for dette?
Hvis vi ikke har skolen, hvad har vi så?
Så vidt jeg ved, betaler vi de samme skattekroner til kommunen, ligegyldigt hvilken by i
kommunen vi kommer fra, stor som lille. Men som nævnt tidligere er der er i den grad forskel på,
hvilke tilbud borgerne har til rådighed i deres nærmiljø. Hvis man lukker Bjedstrup Skole, findes
der ingen kommunalt betalte tilbud i vores klynge af landsbyer, der er ikke engang en kommunalt
betalt legeplads. Er det rimeligt?
Hvorfor bygge dyrt og nyt, når problemet kan løses med udvidelse af det eksisterende?
De konservatives medlem af Undervisnings- og Børneudvalget Thomas Lage Cordtz anfægtede
ligeledes på Stormødet, at man har enorme anlægsudgifter i kommunen de kommende år. Derfor
virker det også helt uigennemtænkt, at man vil bruge 160 millioner til at opføre en ny skole i Ry til
0-6 klasse, uden man har overvejet at fylde klasselokalerne på Bjedstrup Skole først. Har man
eksempelvis regnet på, hvor meget anlægsudgifterne kan reduceres, hvis man fylder
klasselokalerne på de små skoler? Mig bekendt er der lige langt fra Bjedstrup til Ry, som fra Ry til
Bjedstrup. Så om elever transporteres den ene eller den anden vej er vel underordnet? Men det vil
betyde, at man ikke med et snuptag fjerner det tilbud, som for mange i landsbyerne, har været
afgørende for deres valg om at slå sig ned netop her.
I det hele taget er min oplevelse, at økonomien i den kommende skolestruktur har været
altoverskyggende, og man har tilsidesat alle andre værdier i sin indstilling. Jeg kan i den
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forbindelse være i tvivl om, om det er undersøgt, om Skanderborg Kommunes borgere reelt
ønsker at få mest muligt for pengene, eller om de ønsker at få det bedst mulige for pengene.
I øvrigt er det kommet frem, at der kan sås tvivl om de prognoser for børnetal, som har været
grundlag for udvalgets indstilling, og det viser sig, at de anvendte tal kun viser halvdelen af det
reelle børnetal, der kan forventes at starte i skole næste sommer. Med en sådan fremgang, vil
Bjedstrup Skole nå sin kapacitet inden for de næste 3-5 år. Og det kunne gå hen og blive en pinlig
affære for Skanderborg Kommune, at skulle genåbne skolen, måske før de har effektiviseret en
lukning. Udtrykket er blevet brugt meget, men mon ikke der her er tale om en ommer fra
Undervisnings- og Børneudvalget?
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

28.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Mig selv

For- og mellemnavn(e)

Anders Hollen

Efternavn

Nielsen

Vejnavn

Klokkehøj

Husnummer

4

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

De små skoler løser en kæmpe inklusionsopgave
I modsætning til store folkeskoler kan de små skoler noget helt
særligt ifht at rumme såkaldte gråzonebørn. Dvs. børn, der ligger
i periferien af normalområdet eksempelvis med adhd/autisme
eller andre forstyrrelser, der i varierende grad udfordrer dem
både socialt og fagligt. Mange af disse børn kan dog trives på en
lille skole, der tilgodeser deres særlige behov, fordi der er færre
elever i klassen, fordi alle kender alle på tværs af årgange og i
særlig grad fordi det pædagogiske personale har kendskab til alle
skolens børn og i den daglige praksis kan tage særlige hensyn til
de børn, der kræver dette både i timerne og frikvarterne.
De små skoler er således særdeles vigtige for inklusionen, fordi
de netop tilbyder de førnævnte rammer, der tilgodeser de
inkluderede og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at mange af disse
gråzonebørn ville mistrives på en stor skole, hvor de let kan blive
tabt i mængden og blive mødt af voksne og børn, der ikke kender
deres særlige træk. Dette kan ofte medføre et behov for et reelt
specialpædagogisk tilbud, som den eneste udvej, hvilket hverken
fremstår som et bedre alternativ for den enkelte elev eller for de
kommunale budgetter, da disse tilbud i sagens natur ligger i et
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helt andet prisleje end en folkeskoleelev gør selv på en lille skole
som Bjedstrup. Dette burde medregnes i budgetterne, når man
påtænker at lukke de små skoler!

Mange hilsner Anders Hollen Nielsen
Specialskolelærer i 4 år og kandidat i pædagogisk antropologi
med fokus på udsatte børn og unge.
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.09.2020

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

28.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Mig selv

For- og mellemnavn(e)

Susanne Åkjær

Efternavn

Nielsen

Vejnavn

Illerupvej

Husnummer

23

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Dagpleje, børnehave og skole er tæt forbundet i Bjedstrup. Det
giver en helt særlig tryghed, som ikke må forsvinde.
Min mand og jeg har boet i Illerup i 40 år. Begge vores døtre har
gået på Bjedstrup Skole og har været glade for det. Jeg er
gennem mit arbejde som dagplejer gennem de sidste 31 år
kommet på Bjedstrup Skole hver torsdag, hvor mine kollegaer og
jeg har deltaget i morgensang sammen med hele skolen.
Efterfølgende har vi haft motorik og bevægelse i salen i tre timer.
Vores små dagplejebørn har siddet og kigget på børnene i
skolegården. De store søskende kommer gerne ind i salen og
leger med de små til stor glæde og fornøjelse for alle. For mig
personligt har det været dejligt at kunne følge mine små
dagplejebørn og se deres udvikling. Derfor er det aldrig et rigtigt
farvel, når dagplejebørnene skal videre til børnehaven og skole i
Bjedstrup. Det er altid et på gensyn. Jeg har nydt, når mine
gamle børn er kommet hen til mig i salen på Bjedstrup Skole og
har givet mig et kram. Og når Conrad kommer hen til min
barnevogn og siger: Susanne har jeg virkelig også været så lille
og siddet så tæt ved dig i din store barnevogn?. På Bjedstrup
Skole gør børnene et stort arbejde med at inkludere alle. Når de
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små starter i skole får de en ven fra en større klasse, som er en
slags beskytter, der hjælper og guider dem i skolen. Alle kender
alle det er inklusion på højeste plan. For mange år siden startede
en tradition med, at nogle af de store børn fra 3. klasse kom ind i
salen og læste en lille historie for vores dagplejebørn, som de
havde øvet sig på. Selv børn som havde lidt svært ved at læse
voksede med opgaven. Det betød ikke så meget for de små
dagplejebørn, om der blev sprunget et svært ord over. Som
dagplejer er vi altid blevet inviteret til generalprøve på skolen til
åres skolekomedie. For at gøre overgangen lettere både fra
dagpleje til børnehaven og fra børnehave til skole er der
besøgsordninger. Bjedstrup Skole har så meget at byde på. Det
er ærgeligt, når alt skal centraliseres og samles på store steder.
Det nære går tabt.
Susanne, dagplejermor og beboer i Illerup
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.09.2020

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

29.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

hovedMED-udvalget

For- og mellemnavn(e)

Stine Tranberg

Efternavn

Jensen

Vejnavn

Præstelunden

Husnummer

52

Etage
Side/Dør
Postnummer

8300

By

Odder

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Udtalelse fra hovedMED-udvalget vedrørende byrådets forslag om ny struktur for skole - og dagtilbud.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

29.09.2020

Se signeringsoversigt
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Udtalelse fra hovedMED-udvalget vedrørende
forslag om ny struktur for skoler og dagtilbud
HovedMED-udvalget har på mødet den 22. september 2020
drøftet forslaget om en ny struktur for skoler og dagtilbud.

Dato
28. september 2020
Sagsnr.: 81.38.04-A00-1-20
Din reference
Stine Tranberg Jensen
Tlf.: 87947129

HovedMED-udvalget bifalder, at politisk udvalg med følgegruppe
og Byråd har formuleret et forslag til en ny struktur, som kan
imødekomme de udfordringer, det stigende børnetal giver. Vi er
tilfredse med, at forslaget søger en løsning, der er realistisk og
holdbar i lang tid og kan rumme flertallet af de forskelligartede
behov og ønsker, der er tilstede.

Telefontider
Man – ons: 10.00 – 13.00
Tor: 10.00 – 17.00
Fre: 10.00 – 13.00

Det er hovedMED-udvalgets opfattelse, at gennemførelse af
forslaget vil kunne sikre ro på området og om medarbejderne, så
de kan fortsætte med at løse kerneopgaven under bedst mulige
vilkår.

Åbningstider
Man – ons: 10.00 – 13.00
Tor: 10.00 – 17.00
Fre: 10.00 – 13.00

Formand i hovedMED-udvalget
Lars Clement

Næstformand i hovedMED-udvalget
Regitse Rans

HR Staben
HR-konsulentteam
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
www.skanderborg.dk
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Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:
https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse
Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter
vores databeskyttelsesrådgiver.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

29.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

mig selv

For- og mellemnavn(e)

Bodil

Efternavn

Hvelplund

Vejnavn

Bjedstrupvej

Husnummer

9A

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
XMV67PR

Hør nu her kære politikere - Bjedstrup skole kan man da ikke
bare lukke det er så meget mere end en skole den skaber så
meget mening og værdi for alle os der bor i landsbyerne omkring
- men også for resten af kommunen. Det fællesskab, de visioner
og den virketrang der er omkring Bjedstrup skole er jo netop
skabt ud af det fælles mødepunkt det hjerte som skolen i
landsbysamfundet er. Kære politikere i stedet for at gå imod så
gå med lyt til de mange stemmer, lad jer inspirere, bliv smittet af
alle de fælles kræfter, der vil et godt skoleliv for alle børn i
Skanderborg kommune, hvor der både er store centerskoler og
små landsbyskoler. Vi kan noget forskelligt.
Bjedstrup skole er en skole i konstant udvikling den har været
nytænkende i mange år med udeskoler, med skolehave,
skolebytte ture rundt i Danmark, udlandsture til England og
Tyskland, store teateropsætninger og som det seneste nye
Danmarks første vild med vilje skole. Det vil da være helt absurd
at lukke en sund, levedygtig og velfungerende skole der
ovenikøbet har været et flagskib på skoleområdet i Skanderborg
kommune.
Vi har haft tre børn på Bjedstrup skole vi var med da Bjedstrup
skole sidste gang var truet af lukning - på det tidspunkt skulle
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vores første barn starte på skolen - og heldigvis blev der lyttet til
vore stemmer dengang. Det håber vi I gør igen.
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

29.09.2020

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

29.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

mig selv

For- og mellemnavn(e)

Ingvar

Efternavn

Kristiansen

Vejnavn

Bjedstrupvej

Husnummer

9A

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Som borger og god skatteyder, er jeg ærlig talt rystet over at I
kan vælge at lukke den lokale skole i Bjedstrup
Det er en fantastisk skole, mine 3 børn har gået på skolen, og
haft et fantastisk trygt børneliv inden de skulle videre til
Mølleskolen og senere på Skanderborg Gymnasium. Det har
givet dem en rigtig god start på livet et rigtig godt børne- og
ungdomsliv.
Nu står mine børnebørn klar til Bjedstrup skole og det glæder jeg
mig meget til. Det er virkelig det dummeste I kan finde på hvis I
lukker skolen - skolen der er et vigtigt samlingspunkt for rigtig
meget og rigtig mange i vores lokalsamfund, så find nu et hul ud
af det mørke, det er jo småpenge i den store sammenhæng. Jeg
betaler gerne mere i skat.
Mvh Ingvar Kristiansen

Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

29.09.2020

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

29.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Forældrene til næste års nye elever på Bjedstrup Skole

For- og mellemnavn(e)

Aske Mattias Folkmann

Efternavn

Drost

Vejnavn

Emborgvej

Husnummer

100

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Vi har lavet denne lille grafik for at gøre opmærksom på, hvor
meget den prognose, som byrådet har benyttet under arbejdet
med den nye skolestruktur, rent faktisk rammer ved siden af. Der
er flyttet rigtig mange børnefamilier til området omkring Bjedstrup
Skole - blandt andet på grund af skolen - og det vil være en helt
forkert beslutning at lukke skolen netop nu, hvor elevtallet blot
kommer til at stige og stige.

Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Bjedstrup a°rgang 2015.png

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

29.09.2020

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

30.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Foreningen "Liv i Landsbyerne" og netværksgruppen
#BevarBjedstrupSkole

For- og mellemnavn(e)

Louise Skotte

Efternavn

Mohr

Vejnavn

Bjedstrupvej

Husnummer

41

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- bevarbjedstrup_h__ringssvar2.0_preview_280920.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

30.09.2020

Se signeringsoversigt
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HØRINGSSVAR 2.0
28. SEPTEMBER 2020

Bjedstrup Skole er en af de skoler i kommunen,
der møder størst lokal opbakning
Bjedstrup Skole er en natur-folkeskole med en stærk lokal opbakning, der viser sig i en stor tilslutning til skolen
samt en villighed i lokalområdet til at stille ressourcer til rådighed for skolen. Dette i sig selv er en vigtig kvalitetsmarkør for skolen, som burde tages i betragtning i diskussionen om, hvorvidt Bjedstrup Skole fortsat skal bestå
som lokal folkeskole.
Bjedstrup Skole er en skole med en meget stor lokal tilslutning. 89% af børnene i Bjedstrup Skoledistrikt går i dag på
deres lokale skole, hvilket vidner om den betydning skolen har for lokalsamfundet. De lokale kender deres skole og ved,
at her er tale om en skole, der kan noget særligt. Samtidig er der et frafald på under en elev om året, hvilket viser, at
skolen ikke blot formår at tiltrække de lokale børn, men også formår at fastholde dem på skolen.
Bjedstrup Skole ligger i et lokalsamfund med mange ressourcer, og beboerne i området er mere end villige til at bidrage med disse ressourcer for at få den lokale skole til at fungere på bedst mulig vis. Dette er der set talrige eksempler
på gennem mange år, hvor der altid har været frivillige til forældreråd og skolebestyrelse samt den årlige skole-overtagelsesdag, hvor forældrene for en dag overtager skolen, mens lærerne kan koncentrere sig om en god kursusdag til
gavn for børnene. Ud over ovenstående har en lang række personer i lokalsamfundet skrevet sig op i en ressourcebank
med ressourcer, som de stiller til rådighed for Bjedstrup Skole.
Det er naturligvis ikke muligt for skolen at benytte frivillige, eksterne ressourcer til opgaver, man ellers ville ansætte
en medarbejder til, men der er stor lokal opbakning til at stille ressourcer til rådighed på andre områder af betydning
for skolens økonomiske drift og til at give ekstra oplevelser til skolens elever, hvor dette er muligt i forhold til eksisterende lovgivning og aftaler. De frivilliges ressourcer skal ses som et supplement til de professionelles arbejde. De skal
ikke og kan ikke være en erstatning for de professionelles arbejde, men kan benyttes i et samarbejde med disse og
på områder, hvor det giver mening.
De lokale frivillige ressourcer kan bruges f.eks. på arbejdsdage, hvor der kan udføres vedligehold, som ligger uden
for pedellens sædvanlige arbejde. Det kan være ved enkeltstående deltagelse i undervisning/ udeskole, når der tages
emner op, hvor ressourcepersonernes viden kan bidrage til børnenes lærdom. Det kan være med hjælp til krea-ting,
som ekstra ressource til praktiske ting som ekstra person på ture, hjælp til skolefest osv. Der er stor tilslutning til at
bidrage med ressourcer i den udstrækning og på de områder, hvor det er tilladt og giver mening for skolen.
At så mange er villige til at anvende deres ressourcer til gavn for skolen og en fortsat fornuftig drift af denne vidner
om den store lokale opbakning, der er til skolen, og hvor vigtig skolen er for lokalsamfundet. Samtidig er den lokale
opbakning vigtig for en landsbyskole som Bjedstrup Skole for fortsat at kunne yde et tilbud af en høj kvalitet både
fagligt og i forhold til trivslen.
Tilslutningen på i dag 89% af de lokale børn viser klart, at den nødvendige lokale opbakning er til sted. At den også er
til stede fremover, viser en forhåndsindskrivning blandt forældrene i skoledistriktet. Her ser vi, at antallet af elever på
skolen vil stige fra et elevtal på 83 i 2020 til 119 elever i 2026. Dette tal tager ikke højde for de planlagte udstykninger
til nye boliger i skoledistriktet, hvor der forventes 18 yderligere børnefamilier.
Den store tilslutning til Bjedstrup Skole vil være med til at sikre en god kritisk faglig og social masse, som vurderes til
at være et elevantal pr. klasse mellem 10 og 24 elever, og denne klassekvotient viser optællingen vil være klart opfyldt
fremover.

#BevarBjedstrupSkole

SamlePDF - side 138 af 163

Hjertet i vores lokalmiljø

Det kan fastslås, at der er en enorm opbakning til skolen i hele skoledistriktet, både hvad angår tilslutning til skolen
og viljen til at vise sin opbakning gennem at yde en indsats for skolen veed at stille sine ressourcer til rådighed. Ud fra
de perspektiver giver det ingen mening at lukke Bjedstrup Skole.

På vegne af foreningen Liv i landsbyerne og #BevarBjedstrupSkole
Louise Skotte Mohr
Jurist

NOTE:
Interesserede politikere kan få et nærmere indblik i den nævnte ressourcebank, men den vil ikke være vedlagt i dette
offentligt tilgængelige høringssvar af hensyn til GDPR-reglerne.

#BevarBjedstrupSkole
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

30.09.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Mig selv

For- og mellemnavn(e)

Sivi Svenning

Efternavn

Jensen

Vejnavn

Alkenvej

Husnummer

63

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Høringssvar
For halvanden måned siden startede min søn på Bjedstrup Skole.
Hver eneste dag siden, har jeg været ramt af en overvældende
taknemmelig for, at han landede lige præcis her. Samtidig har jeg
været fyldt af en stor undren og ked-af-det hed når jeg har tænkt
på, at gulvtæppet kan blive rykket væk under os lige om lidt hvis
et flertal i byrådet beslutter, at dreje nøglen om på denne
fantastiske skole.
Professionelt er jeg psykolog, og har arbejdet indenfor
skoleområdet i flere år, bl.a. som PPR psykolog samt på VIAeftervidere uddannelse i afdelingen for Pædagogik, børn og
unge. I mit arbejde har jeg været meget optaget af, hvordan man
som skole kan skabe rammerne for stærke børnefællesskaber,
hvor børnene oplever en grundlæggende tryghed, der giver dem
mod på at udforske verden og suge læring til sig. Mange børn i
Danmark bruger flere vågne timer i skole og SFO end
derhjemme, og skolen har derfor en fuldstændig afgørende
betydning for barnets udvikling og trivsel på kort -og langt sigt.
Derfor er det skræmmende at tænke på, at Skanderborg
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Kommune er en af de kommuner i landet, der bruger alle færrest
penge på skoleområdet generelt.
I min optik, er Bjedstrup skole et eksemplarisk eksempel på, hvad
et samlet byråd kæmper for på børnenes vegne: En tryg skole,
med stærke børnefælleskaber, høj trivsel -og undervisning er den
højeste kvalitet. For Bjedstrup er en progressiv skole, der tør
eksperimentere uden at ofre trygheden. På Bjedstrup skole er der
rullende opstart i 0. klasse - tre gange om året. Da vores søn
startede i august, var en tredjedel af den kommende 0. klasse
derfor allerede startet i april. Dette skabte en helt særlig ro, fordi
der allerede var etableret en god klassekultur, som var nem at
hoppe ind i. Samtidig gjorde det, at børnehaveklasselæren havde
tid og overskud til at etablere en tryg relation til hver eneste ny
elev i klassen. Til november kommer den sidste flok, og klassen
lander på 18 elever.
Jeg ville sådan ønske, at I kunne tage med vores søn i skole en
helt almindelig regnvejrsmandag, så han kunne vise jer, hvilken
særlig skole det her. Lad mig prøve ydmygt at beskrive den
hverdag og ånd, som han hver dag mødes af:
Om morgenen summer skolegården af en helt særlig energi.
Forældre mødes på kryds og tværs af landsbyer og børnene
oplever trygheden ved, at alle kender alle. En stor flok børn
kommer selv med skolebus, og man kan se deres stolthed over
selv at tage i skole. Flere i børnehaveklassen cykler selv, mens
deres små søskende sidder i ladcyklen, på vej til børnehaven,
som ligger lige ved siden af skolen. Hver morgen starter børnene
dagen i morgenbånd, hvor 0,1 og 2 klasse er sammen på tværs i
tre grupper med hver deres kontaktlære. En grundlæggende
værdi er nemlig, at dagen skal starte roligt og trygt og der bliver
opbygget et stærkt børnefællesskab på tværs af aldre og køn. I
morgenbånd vender man stort og småt, spiller spil eller løser
opgaver i ro. Herefter er der morgensamling for hele skolen, for at
styrke det store børnefællesskab. Her øver børnene sig i at
præsentere beskeder for en stor flok og så bliver der sunget
igennem hvilket vi har mærket herhjemme, hvor sangen
fortsætter i vilden sky. Næste punkt på skemaet er dansk eller
matematik. Tre gange om året er der mulighed for at rykke op i
niveau, og dette skaber en ramme for at kunne tilbyde eleverne
differentieret undervisning. Efter kl. 12 er der kreative fag eller
idræt på tværs af årgange. Og så har jeg helt glemt at nævne
frikvarterene de tilbringes i naturen. Fx har vores søn pt. gang i
et stort huleprojekt inde i den lille skov, som er en del af hans
skolegård. Hver onsdag tilbringes hele skoledagen ude
Bjedstrup skole er nemlig en af de skoler i landet, der har den
længste tradition for udeskole og er den eneste skole i landet,
der er certificeret "Vild med Vilje skole". Det er altså en skole, der
har et målrettet fokus på biodiversitet, bæredygtighed og klima.
Samtidig skaber udeskolen et element af eventyr, der står i
kontrast til den struktur og forudsigelighed, som der værnes om
de andre dage. Når skoledagen er slut fortsætter livet på skolen.
Faktisk summer der af liv både eftermiddag, aften og i
weekenderne. Her er både rollespilsforening samt en
idrætsforening med alt fra familieyoga til fodbold og dans for alle
aldre. Det er forældrene der træner børnene og det giver et helt
særligt kendskab til hinandens børn hvilket igen styrker den
grundlæggende tryghed, som stedet summer af. De fleste børn i
min søns klasse er fra lokalområdet, men også to familier, har
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valgt skolen til, selvom de bor i andre skoledistrikter. Hvis vi får
lov at beholde skolen, er jeg slet ikke i tvivl om, at Bjedstrup
skole, som det unikke tilbud den er, vil kunne tiltrække børn fra
Skanderborg og Ry men det kræver, at den ikke fortsat er
lukningstruet.
Kære byråd. Jeg er ikke i tvivl om jeres engagement, og at i
kæmper for skoler af høj kvalitet med stærke børnefællesskaber.
I Skanderborg kommune findes der minimum ét eksempel på
denne folkeskole. En folkeskole, af høj kvalitet, som har massiv
lokal opbakning, kæmpe forældreengagement, høj trivsel, fyldte
klasselokaler de næste mange år (når man kigger på de reelle
prognoser) og et stort potentiale for at blive en af de skole, som
forældre fra Ry og Skanderborg aktivt vælger til, fordi den er
ganske særlig. At kæmpe for at bevare Bjedstrup skole er ikke
ensbetydende med, at vi skal glemme de store skoler. Men det er
samtidig nemt at regne ud, at de få penge man kan sparre på at
lukke Bjedstrup -og Hylke skole på ingen måde kan løfte de store
skoler dette kræver, at dagtilbud -og skoleområdet generelt
opprioriteres, så Skanderborg kommune i det mindste nærmer
sig landsgennemsnittet. Hvis I lukker vores skole bliver vi tvunget
til at starte en friskole, da vores blomstrende landsbyfællesskaber
ikke kan overleve uden en skole der binder os sammen. Dette vil
betyde, at I alligevel skal finde en anden matrikel til afdeling D, og
at størstedelen af vores børn ikke kommer til at søge mod den
nye Skole i Ry. Derfor, bevar Bjedstrup skole og bevar et
mangfoldigt skoletilbud - til gavn for alle børn i Skanderborg
kommune.
De bedste hilsner
Sivi Svenning,
Alkenvej 63, 8660 Skanderborg

Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

30.09.2020

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

01.10.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Bestyrelsen for Bjedstrup skole og Børnehus

For- og mellemnavn(e)

Mikkel Mørk

Efternavn

Hegnhøj

Vejnavn

Emborgvej

Husnummer

79

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Vedhæftet er høringssvar fra bestryelsen for Bjedstrup Skole og
Børnehus.

Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar Bjedstrup Skole bestyrelse.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

01.10.2020

Se signeringsoversigt
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Høringssvar til Skanderborg Kommune
- Ang. forslaget om ny struktur for skoler og dagtilbud
Som bestyrelse for Bjedstrup Skole og Børnehus vil vi gerne bidrage med et høringssvar,
der uddyber, hvorfor Bjedstrup Skole og Børnehus som et fantastisk kommunalt tilbud i
Skanderborg Kommune er værd at bevare og videreudvikle.
Vi har valgt at fremhæve følgende tematikker:
- Børnetal, tilslutningsprocent og afledte konsekvenser for skolens økonomi
- Mellemformer: Et tilbud til børn, som kan være svære at inkludere på større skoler
- 0-13 år: Sammenhængskraft og de trygge overgange
- Lille skole og børnehus - solid faglighed, stort initiativ og mod til eksperimenter
- Udeskole, bæredygtighed og kloge kvadratmeter
Gennem disse tematikker belyser vi nogle af de centrale og særegne kvaliteter, Bjedstrup
Skole og Børnehus besidder, og hvordan disse bliver udnyttet, og i endnu højere grad kan
udnyttes, lokalt, såvel som bredere i Skanderborg Kommune.
Vi anser den fortsatte folkeskoledrift i Bjedstrup som en naturlig og vigtig del af at fastholde
og videreudvikle Skanderborg Kommunes samlede skole- og dagtilbud med fokus på
bæredygtighed, faglig kvalitet og trivsel.

Børnetal, tilslutningsprocent og afledte konsekvenser for skolens økonomi
De landsbyer, som udgør skoledistriktet for Bjedstrup Skole, er i en rivende udvikling. I skole
og børnehus oplever vi, hvordan børnegrupperne og klasserne vokser årgang for årgang.
Vi havde fra Skanderborg Kommune fået to år til at køre vores nye naturbørnehave i gang,
og nu efter 7 måneder er alle 20 pladser optaget, og der er venteliste. Det samme gælder for
den vuggestuegruppe, som startes op 1. oktober. Til dette skoleår havde vi budgetteret med
78 elever, og er endt med 83 elever. På alle mulige måder sprænger Bjedstrup Skole og
Børnehus egne forventninger og de kommunale prognoser.
Prognoserne er en vigtig del af beslutningsgrundlaget for det forslag til en ny skolestruktur,
som lige nu er i høring. Prognoserne er beregnet på baggrund af historiske mønstre fra en
kort periode med, for Bjedstrup Skole, historisk lav tilslutning og lave børnetal, der dog
hurtigt blev vendt til en opadgående spiral efter ansættelse af en fast leder. Prognosen tager
ikke højde for denne stigning, den anvender et gennemsnit. Derudover er det heller ikke
muligt i en prognose at tage højde for det seneste års markante forandring i vores distrikt.
Der er på baggrund af et lokalt initiativ lavet en forhåndstilkendegivelse blandt forældrene i
vores skoledistrikt og blandt forældrene i vores dagtilbud. Denne forhåndstilkendegivelse
viser et betydeligt større antal elever de kommende år. Se grafen nedenfor.
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Forhåndstilkendegivelserne viser, at skolen i 2025 forventer et samlet børnetal på 113. De to
børnehavers kapacitet er 65 børn og dertil en vuggestuegruppe, som formodentlig ender
med en normering på 10 børn. Dermed kommer det samlede antal børn på matriklen i 2025
til at ligge på 198, hvilket er meget tæt på de 200 børn, som er en af de kvalitetsmarkører og
organiseringsprincipper, Undervisnings- og Børneudvalget har opstillet for deres arbejde
med en ny struktur for dagtilbud og skoler.
Ud over kvalitetsmarkøren på de 200 børn vil vi gerne fremsætte to pointer. Hhv. hvordan
skolens økonomi ser ud og et konkret forslag om et fremadrettet fokus på tilslutningsprocent
frem for børnetal.
Den nuværende tildelingsmodel til skoler i Skanderborg Kommune vil til enhver tid resultere
i, at den mindste skole vil være den dyreste målt på udgiften pr. elev. På samme måde vil
udgiften til en elev i en kommune med store forskelle på skolestørrelser resultere i
forholdsvis store udsving i udgiften pr. elev. I forhold til Bjedstrup Skole har der i flere
sammenhænge floreret tal, hvor udgiften pr. elev har ligget tæt på 100.000 kr. I dette skoleår
og med den nye tildelingsmodel er udgiften pr. elev 78.000 kr. og med et elevtal på 113
elever, som forventes i 2025, vil udgiften falde til 69.000 kr. I sammenligning med den
største af landsbyskolerne uden overbygning er det en forskel på 5.000 kr. pr elev.
En generel udfordring ved landsbyer er, at demografien kan ændre sig markant over en
årrække, som det også har været tilfældet i Bjedstrup. Det kræver stærke landsbyskoler,
som har en fleksibilitet til at håndtere stigning og fald i børnetal, og som kan mønstre en høj
tilslutningsprocent, når børnetallet bliver lavt. For nuværende 0. årgang på Bjedstrup Skole
er tilslutningsprocenten 89, hvilket er blandt de højeste i Skanderborg Kommune. Vi mener,
at det er motiverende at arbejde med skolens relevans i forhold de lokale børnefamilier som
et succeskriterium. I forlængelse at dette vil vi konkret foreslå Skanderborg Kommune at
arbejde med tilslutningsprocent som en kvalitetsmarkør frem for børne- og elevtal.
Grundpræmissen er således: Hvis landsbyerne vælger skolen til, så gør kommunen det
også.
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Endelig vil vi fremhæve, at vi ser det som fælles ansvar for skoler og kommune at sikre
bæredygtige skoledistrikter. Vi vil derfor opfordre til, som vi også allerede har gjort tidligt i
processen, at byrådet benytter muligheden for at justere skoledistrikter eller oprette fleksible
distriktsgrænser, der kan sikre bæredygtig skoledrift på tværs af kommunen.

Mellemformer: Et tilbud til børn, som kan være svære at inkludere på større
skoler
Bjedstrup Skole har tidligere - senest i juni 2020 - modtaget elever, som har været visiteret til
Bjedstrup Skole i stedet for at blive visiteret til et specialtilbud. I disse tilfælde har visitationen
skønnet, at de pågældende elever har haft behov for et mindre, rummeligt og overskueligt
læringsmiljø. Her har Bjedstrup Skole de seneste år rummet op til 3 elever samtidig, som
med succes er blevet inkluderet i vores almene skoletilbud. Bjedstrup Skole har fået tildelt et
beløb pr. elev, der svarer til distriktsskolens udgift ved at sende en elev i et specialtilbud.
Både bestyrelse og ledelse på Bjedstrup Skole og Børnehus har ved dialogmøder og andre
lejligheder opfordret til, at man fra centralt hold får øje på de små skolers potentiale, som et
godt tilbud til børn der har behov for en overskuelig og tryg ramme omkring deres skolegang,
men som ikke har brug for en målrettet specialpædagogisk indsats. Altså en ”mellemform”
mellem almenområdet og en specialklasse. Netop ved at tænke i mellemformer i den
inkluderende indsats er det muligt at tilpasse tildelingen pr. elev. Et godt bud på en tildeling
kunne være halvdelen af distriktsskolernes nuværende udgift til elever, der visiteres til et
specialtilbud, hvilket i øjeblikket er 138.000 kr. pr. år.
Bestyrelsen og ledelsen ved Bjedstrup Skole foreslår, at visitationsudvalget får mulighed for
at tilbyde et antal pladser i denne mellemform på Bjedstrup Skole. Baseret på tidligere
erfaringer vil Bjedstrup kunne etablere én plads i denne mellemform pr. 25 elever. Dette for
at disse elever kan inkluderes på en måde, hvor der sikres meningsfulde skoletilbud og
sociale fællesskaber for alle skolens elever.
Med blik for Skanderborg Kommunes indsats i forhold til at mindske antallet af elever, der
eksluderes fra almenområdet, kunne ovenstående forslag til en mellemform være et
supplement og et godt bud på et mindre indgribende tilbud.
Endelig vil en konkret udmøntning af mellemformen på Bjedstrup Skole betyde en
besparelse på ca. 70.000 kr. pr visiteret elev pr. år (med udgangspunkt i den nuværende
takst på 138.000 kr.).

0-13 år: Sammenhængskraft og de trygge overgange
Bjedstrup Skole tilbyder et unikt sammenhængende tilbud for børn fra 0 til 13 år, som giver
fantastiske muligheder for at skabe en rød tråd i børnenes udvikling og læring. Vi ser, at det
lille, nære miljø skaber trygge børn. En tryghed, som gør dem parate til at udvikle sig såvel
fagligt som socialt og klæder dem på til at møde ”den store verden” uden for Bjedstrup med
selvtillid og selvværd.
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Vi ved, at en god skolestart har stor betydning for hele barnets skolegang.1 På Bjedstrup
Skole er vi specialister i at give børn en god start i folkeskolen. Det er vi blandt andet på
grund af den store sammenhængskraft, der er mellem børnehuset og skolen. En
sammenhængskraft, børnene oplever fra de er helt små. Dagplejen, og snart vuggestuen,
samarbejder og mødes med børnehaverne og skolen, hvilket gør, at børnene meget tidligt
bliver fortrolige med området og de rammer, de senere skal udfolde sig i.
For fritidsklubbens personale er børnene heller ikke nye, når de starter i skole. De kender
dem fra børnehaven som en del af vores velfungerende praksis omkring at udnytte de
hænder, der er på stedet. Lærerne kender børnene fra fælles arrangementer for skole og
børnehus og har både før og efter skolestart nem adgang til sparring og vidensdeling med
børnehavens personale.
Kort sagt - et skift fra børnehave til skole, er på Bjedstrup Skole en tryg og naturlig overgang
og dermed et godt udgangspunkt for et godt skoleforløb.
Børn i Bjedstrup Skole og Børnehus kender alle og er kendt af alle - de har både små og
store venner. De aldersblandede fællesskaber, som børnene oplever på hele matriklen,
bidrager til at styrke børnenes tolerance og rummelighed over for andre.
Det lille fællesskab er forpligtende. Alle har en rolle og er nødvendige på tværs af alder og
social baggrund. Børnene lærer dermed omsorg og ansvarlighed for hinanden og
fællesskabet, hvilket bidrager til deres sociale forståelse - en evne, de tager med videre i
udskolingen på de større skoler.
Der eksisterer et godt samarbejde mellem lærere og pædagoger på tværs af årgange. På
den måde får børnene rig mulighed for at være sammen i mange forskellige kontekster og
kan altid finde nogen at spejle sig i - både socialt og fagligt, selvom klasserne er mindre end
på centerskolerne. Hvis et barn mistrives, bliver det hurtigt spottet, fordi det i hverdagen er
muligt at have øje på den enkelte elev, og der kan sættes koordineret ind med relevante
tiltag på tværs af børnenes dag i skole og fritidstilbud.
Med beskrivelsen af vores velfungerende tilbud for børn mellem 0 og 13 år, og hvilken værdi
vi oplever, at det skaber for det enkelte barn og fællesskabet, følger to pointer som vi mener
bør tages med i overvejelserne om en ny skolestruktur:
1. En lukning af Bjedstrup Skole vil ikke kun have konsekvenser for skoleeleverne, men i
den grad også for børnene i børnehaverne og den nystartede vuggestue. Bjedstrup Skole og
Børnehus er en samlet institution, der på alle måder styrker sig selv gennem det store
samarbejde, der foregår mellem børnehuset og skolen.
2. Vi appellerer til, at blødere værdier også vægtes i en endelig beslutning. Værdier som
gode børneliv og at bevare et tilbud, som sender robuste, rummelige samfundsborgere
videre ud i verden.

1

https://www.egmontfonden.dk/ny-undersogelse-trivselsproblemer-ved-skolestart-traekker-langespor
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Lille skole og børnehus - solid faglighed, stort initiativ og mod til
eksperimenter
Vi oplever, at den lille organisation med initiativrige og trygge medarbejdere er en ideel
ramme for at skabe ny-udvikling gennem hurtig afprøvning og eksperimenter. Det kommer
også til udtryk i den omstillingsparathed, som er et grundlæggende træk ved både skolen og
børnehuset, og har været det gennem mange år. Vi omstiller os til de betingelser, der opstår
omkring eksempelvis undervisning på tværs af årgange, rullende skolestart, skolereformer
mm.
Helt konkret har Bjedstrup Skole og Børnehus igennem de senere år igangsat følgende
initiativer:
● I løbet af 2020 har Bjedstrup Skole og Børnehus etableret en naturbørnehave og en
vuggestue på rekordtid og til næsten ingen penge for at imødekomme efterspørgslen
i eget distrikt, samt byde positivt ind i kommunens kapacitetsudfordringer.
● I 2020 blev Bjedstrup Skole og Børnehus som den første folkeskole en del af ”Vild
med Vilje”, som blandt andet indebærer at en del af vores arealer udlægges med
størst mulig hensyn til biodiversiteten.
● En gruppe lærere indførte i 2019 UgeskemaRevolutionen, hvor børnene motiveres
for læring og lærer at tage ansvar for dygtiggørelse, ved selv at planlægge deres
arbejde gennem ugen. UgeskemaRevolutionen er en organisering af undervisningen,
der samtidig er fremragende til undervisningsdifferentiering og inklusion.
● Bjedstrup Børnehus har Det Økologiske Spisemærke i sølv
● I 2018 indførte Bjedstrup Skole rullende skolestart og niveaudelt undervisning i
indskolingen, for at give børnene en tryg overgang med fokus på det enkelte barns
behov.
● Børnehaven har siden 2019 været en del af Projekt Sangglad, og Bjedstrup Skoles
indskoling har været en del af et pilotprojekt for Sangens Hus omkring at fortsætte
arbejdet med Sangglad ind i skolen.
● I forbindelse med skolereformen i 2013 var det forholdsvist nemt og naturligt for
skolen at indtage de nye rammer, der blev sat.
De kompetencer, erfaringer og den viden som ledelse, lærere, pædagoger og bestyrelse i
Bjedstrup Skole og Børnehus oparbejder igennem disse eksperimenter, vil vi gerne arbejde
på at udbrede til andre institutioner i kommunen.

Udeskole, bæredygtighed og kloge kvadratmeter
Bjedstrup Skole har eksperimenteret med udeskole siden 1997, og alle klasser har siden
2006 haft en fast ugentlig udeskoledag. Skolen har altså organisatorisk og didaktisk erfaring
med at drive og udvikle udeskole. Derfor læser vi med stor glæde Annie Schachts
debatinlæg i Ry Ugeavis fra d. 30. september, hvor hun blandt andet skriver:
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“Udeskole lægger naturligt op til en tværfaglig, helhedsorienteret projektlæringsform,
som tilgodeser mange elevers læringsstrategier og giver flere elever mulighed for at
se meningen med undervisningen. [...] Her får eleverne mange sanseoplevelser, som
forbedrer forudsætningerne for læring og giver lyst til at lære. Elevernes trivsel øges
både fagligt og socialt i den roligere skoledag, som udeskolen forudsætter”
Herudover er der masser af forskning, som peger på, at udeskole øger børns naturfaglige
forståelse, samt motivation for at gå i skole. Samtidig er der lige nu politisk fokus på, at det
at være i naturen skaber samfundsborgere, som har respekt for den jord, de lever på og
altså naturligt vil træffe mere bæredygtige valg - også i deres voksenliv. Det er tydeligt, at
udeskole og natur understøtter vores børn i at blive robuste og bevidste samfundsborgere
på både den korte og den lange bane.
Som en del af udeskoleaktiviteterne udvikler og plejer skolebørnene skolens Vild med
Vilje-områder. Det konkrete arbejde med at skabe rammer for biodiversitet giver børnene en
både kognitiv og kropslig forståelse af naturen, og hvordan vi som mennesker kan bidrage
positivt til en god udvikling.
I september var Bjedstrup Skole vært ved en workshop arrangeret af Skanderborg
Kommune. Deltagerne var lærere og pædagoger i Skanderborg Kommune, som efterspurgte
inspiration til udeskole.
Bjedstrup Skole vil gerne mere end at inspirere - vi vil gerne opfordre Skanderborg
Kommune til at tænke vores fantastiske omgivelser af ca. 5 ha varieret natur, samt vores
store erfaring med at drive udeskole, ind som en fælles ressource i et samlet skoletilbud i
Skanderborg Kommune og hermed bidrage til det politiske ønske om at skabe “kloge
kvadratmeter”.
Vi har i dag en fast udeskolestation ved shelterpladsen i Alken, hvor undervisningsmateriale
er tilgængelig på stedet. Dette bruger vi til at integrere den nære natur omkring Mossø i
undervisningen. Vi vil foreslå at opbygge sådanne udeskolestationer andre steder i
kommunen, fx også én på Bjedstrup Skoles egen grund. Udeskolestationer som er
tilgængelige for alle kommunens skoler. Vi har plads og erfaring til at tage aktivt del i sådan
et udviklingsarbejde og agter at søge Skanderborg Kommunes nye klimapulje til at udvikle
forløb og materialer inden for bæredygtighed og klima, som kan anvendes af andre skoler i
kommunen.

Opsummering
I dette høringssvar har vi lagt vægt på, at Bjedstrup Skole og Børnehus er en enhed med
stor vækst i børnehaver og vuggestue, som vi ved vil påvirke opbakningen til skolen positivt
fremadrettet. Skolen og børnehuset er en enhed i Skanderborg Kommune med en stærk
sammenhængskraft for de 0-13 årige. Vi har plads til børn, der trænger til mindre rammer og
mere opmærksomhed, og vi er omstillingsparate og eksperimenterende, bl.a. i udnyttelse af
vores fantastiske grønne arealer og vores mangeårige erfaring med udeskole, som
inspirerer til interesse og nysgerrighed for klima og natur.
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Vi ønsker fremadrettet at bidrage aktivt til, at Skanderborg Kommune har et mangfoldigt og
bæredygtigt folkeskoletilbud.
Bjedstrup Skole skal være en del af fremtidens skoletilbud i Skanderborg Kommune.
Naturligvis!
Vi ønsker således at understrege vores store uenighed i forslaget om at lukke Bjedstrup
Skole.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Bjedstrup Skole og Børnehus
Rasmus Hedegaard Sørensen, Ida Mølgård Gundersen, Marie Nybro Grimstrup, Mette
Billenstein Schriver, Mikkel Mørk Hegnhøj, Lærke Lilholt Hansen, Pernille Fredslund
Sørensen, Caroline Leth-Nissen og Nina Hagbarth Bjerring
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Kære politikere,
Her kommer et indspark fra kommunens sandsynligvis største
barselsgruppe i forbindelse med jeres indstilling om at lukke
Bjedstrup Skole. Vi er 14 barslende forældre fra Alken, Boes og
Svejstrup, som har dannet vores eget fællesskab vi mødes hver
tirsdag formiddag, hygger med vores unger og sludrer med
hinanden. Lige for tiden går snakken naturligvis på, at I politikere
muligvis trækker tæppet væk under os.
Den fremtid, vi aktivt har valgt for vores babyer og vores større
unger, vakler, fordi I er ved at træffe beslutninger, som i den grad
bekymrer os. Nogle dukker op til vores tirsdagsmøder og er
frustrerede og kede af det. Nogle er vrede. Det er svært at
udtrykke den dybe frustration, vi føler. Måske sparer I nogle
peanuts i kommunekassen. Til gengæld sætter I kernen i vores
fantastiske landsbysamfund over styr. Vi tvivler på, at I til fulde
kender de konsekvenser, jeres beslutning vil have for os. Derfor
prøver vi at formulere, hvad der er på spil:
Ens for alle os i barselsgruppen er, at vi er flyttet til området inden
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for en håndfuld år. Alle har vi forladt vores lejligheder i byen,
blandt andet fordi vi ønskede en anden opvækst for vores unger.
En opvækst i et lille lokalsamfund, hvor alle kender alle, hvor vi
selv og vores børn dyrker nære, trygge fællesskaber. Hvor vi
passer på hinanden.
Flere af os blev blæst bagover af forundring og lykke, da vi fandt
ud af, at der endnu findes samfund som det, vi er landet i her: En
lille landsbyklynge, som har så stærkt et fællesskab. Det er
ganske unikt, og det er mere, end vi turde drømme om, da vi
forlod byen.
Omdrejningspunktet er Bjedstrup Skole og Børnehus et lille,
trygt, nært miljø, hvor alle unger i alderen 0-13 år kender
hinanden. Et miljø, hvor Oskar i 2. klasse føler ansvar for Agnes i
børnehaven. Hvor børnene har mulighed for at spejle sig i
hinanden på tværs af alder, alt efter hvad de har behov for såvel
fagligt som socialt. Det, politikere, må I ikke sætte over styr.
Omkring skolen mødes vi forældre dagligt. Også vi kender
hinanden, vi ved, hvor hinanden bor, og vi kender hinandens
styrker og udfordringer. Nogle af os er på kort tid blevet tætte
venner. Det er fantastisk for os voksne, og det giver vores børn
den fundamentale tryghed med en stærk base, som vi har drømt
om og aktivt valgt til.
Når ungerne bliver større, tror vi på, at deres kerne er på plads
de vil være klædt på med selvværd og selvtillid til at træde ud i en
til tider overvældende verden som robuste, helstøbte og glade
mennesker.
Heldigvis er der frit skolevalg. De store, mangesporede skoler i
centerbyerne står os frit for at vælge. Lad os i kommunen bevare
den mangfoldighed i stedet for at ensrette og dreje folks næser
mod de større byer. Bevar de attraktive og unikke muligheder,
som lige nu findes omkring mange af kommunens
landsbyklynger, og som tiltrækker familier som os. Pres os ikke til
at lave en friskole, som udelukker mindre stærke familier fra at
vælge den opvækst for deres unger.
Tænk jer nu om.
Bedste hilsner fra alle os i Barselsgruppen
Christina Kjær Andersen og Ellen
Julie Arentsen Abildgaard og Bosse
Ronja Bek Craig og Fika
Pernille Thordal Larsen og Albert
Eva Boysen Fynboe Ebert og Lillebror i maven
Sif Skovsen og Pil
Lenette Thyregod og Adrian
Kathrine Marie Graversen og August
Kristina Hornbæk og Liv
Stine Lillienthal Nielsen og Solveig
Nanna Søvsø Mikkelsen og Le
Marlies Warming og Tom Louis
Line Sangild Thimmer og Sofus
Mette Palludan Sletskov og Sol
Ida Mølgaard Gundersen og Asser

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
FCMJOPU

Side- 2side
af 3 152 af 163
SamlePDF
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

fortsat fra foregående side...
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

01.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
FCMJOPU

Side- 3side
af 3 153 af 163
SamlePDF
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

SamlePDF - side 154 af 163

SamlePDF - side 155 af 163

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

02.10.2020

Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Liv i Landsbyerne og #BevarBjedstrupSkole

For- og mellemnavn(e)

Christina Kjær

Efternavn

Andersen

Vejnavn

Lundhøjvej

Husnummer

1A

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- bevarbjedstrup_høringssvar2.0.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

02.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
T23BF09

Side- 1side
af 1 156 af 163
SamlePDF
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

HØRINGSSVAR 2.0
2. OKTOBER 2020

En forpligtende aftale mellem landdistrikter,
landsbyskoler og Skanderborg Kommune
skal sikre udvikling og samarbejde i
landdistrikterne nu og i fremtiden.
En aftale-model mellem landdistrikter, landsbyskoler og politikere skal sikre, at skolelukninger sker på et oplyst og rimeligt grundlag - for politikere såvel som borgere. I aftalen
forpligter borgere og skoler sig til på den ene side at sørge for, at landsbyskolerne bliver
valgt til af distriktets familier og fællesskab. Omvendt forpligter kommunen sig til at drive
folkeskoler på landet, så længe skolerne møder tilstrækkelig tilslutning lokalt. En sådan
model vil sikre tryghed og udvikling i landdistrikterne og samtidig sørge for, at politikerne
har råderum til at lukke skoler, der ikke har den fornødne lokale opbakning.
BAGGRUND
Hvornår er en skole værd at bevare? Handler det om økonomi, fællesskab eller faglighed? Eller alle tre? Det spørgsmål optager både politikere og landsbyboere over det meste landet. Nogle steder har det økonomiske perspektiv
vundet, og besparelser ved at satse på få store skoler med høje klassekvotienter og flere spor har fået politikerne
til at reducere antallet af landsbyskoler og samle skoledriften i centerbyerne. Det er blandt andet sket i Holbæk
Kommune og på Bornholm.
Lukning af landsbyskoler betyder, at de borgere, der ikke bor i kommunens centerbyer, oplever, at nærheden i folkeskoletilbuddet forsvinder. Konsekvensen er en markant stigning i antallet af forældre og børn, der vælger fri- og
privatskolerne til (jf. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd). I Holbæk og på Bornholm er det henholdsvis 30 pct. og
32 pct. sammenholdt med landsgennemsnittet på 20 pct. Erkendelsen af, at nærhed er et vigtigt parameter ift.
skolevalg og skoledrift, har medført, at politikerne i såvel Holbæk som på Bornholm er i gang med at genetablere
og decentralisere deres folkeskoletilbud.
Sammenlignet med andre kommuner er Skanderborg Kommune karakteriseret ved, at landområderne over en bred
kam er attraktive og ressourcestærke (jf. Tyge Mortensen, landsbykonsulent). Derfor vil vi argumentere for, at vi i
Skanderborg skal lære af andres fejl. Vi skal ikke centralisere vores velfærd og drive ressourcestærke forældre ud i
private tilbud. I stedet skal vi sikre udviklingen i centerbyer såvel som i landsbyer ved at opretholde et mangfoldigt
folkeskoletilbud og udnytte synergierne på tværs af land og by.

#BevarBjedstrupSkole
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UDFORDRING
Omkostning per skoleelev er det parameter, der anvendes bredt i kommunerne for at måle effektiviteten af skoledriften. På en et-sporet, lille skole vil omkostningen per elev naturligt være højere end på en stor skole, da de faste
udgifter skal deles ud på færre børn. Hertil kommer de cykliske udsving i børnetal pga. beboersammensætningen
i landsbyskolernes ofte relativt små skoledistrikter.
Alle skoler store som små svinger i elevtal pga. beboersammensætning. Men udsvingene rammer hårdere på 1-sporede skoler i landdistrikterne. Når lukning af skoler alene vurderes ud fra økonomi og gennemsnitlig klassekvotient,
er de mindre, 1-sporede skoler taberne, og resultatet er centralisering af vores skolestruktur.
Netop lave klassekvotienter og afledt dyrere økonomisk drift har været et hovedargument for at lukke Bjedstrup
Skole. Men som høringssvar 1.0, 1.1 og 1.2 påviser, er elevtallene på Bjedstrup Skole markant højere end de prognoser, der har været lagt til grund for indstillingen om lukning. Det skyldes høj tilslutning i lokalområdet, nye udstykninger med familiehuse samt tiltrækning af børn fra andre skoledistrikter via naturbørnehave og udeskole. På
baggrund af de reelle, kommende elevtal for Bjedstrup Skole giver en lukning ikke mening. Hverken i et økonomisk,
fagligt eller socialt perspektiv.
Netop den lokale tilslutning er unik for landsbyskoler, der ofte tjener som samlingspunkt for fællesskabet på landet. En høj tilslutningsprocent kan sikre social og faglig kritisk masse samt mindske konsekvensen af cykliske
udsving i elevtal. Samtidig er tilslutningsprocenten på den lokale skole en indikator for lokalområdets overordnede
holdning til skolen samt faktorer som trivsel, forældreengagement, skolens betydning for lokalsamfundet, etc.
For at sikre en helhedsvurdering, når politikerne drøfter fremtiden for kommunens et-sporede skoler, foreslår vi, at
tilslutningsprocenten bliver et organiseringsprincip på linje med elevtal. Begge faktorer skal indgå i en aftale-model mellem borgere, skoler og kommune. På den måde kan borgerne på landet være med til at sikre deres lokale
folkeskoler samtidig med, at politikerne har mulighed for at lukke skoletilbud, som ikke fungerer.

LØSNING
Vi vil forslå, at vi sammen indfører en aftale-model mellem borgere, skoler og kommune, som kan være udgangspunkt for en åben og ærlig dialog om fremtiden for kommunens et-sporede folkeskoler. Målet er at sikre økonomisk, socialt og fagligt bæredygtige enheder med lokal forankring (jf. Skanderborg Kommunes Kvalitetsmarkører
og organiseringsprincipper) og dermed bidrage til den fortsatte udvikling af kommunens landområder.
Et lille skoledistrikt sætter en naturlig begrænsning for, hvor stor en klassekvotient der kan opnås. For at sikre et
skoletilbud med lokal forankring i landdistrikterne vil det være nødvendigt at differentiere forventninger til klassekvotienter i store og små skoledistrikter og hermed acceptere et andet omkostningsniveau på de små skoler i
landdistrikterne. Samtidig er det afgørende, at klassekvotienten ikke kommer under Danmarks Lærerforenings
anbefalinger til faglig/social kritisk masse, som ligger på mere end 10 og mindre end 18-24 elever per klasse, som
beskrevet i høringssvar 1.2. Derfor er det vores anbefaling, at de små skoler i landdistrikterne skal følge Danmarks
Lærerforenings anbefalinger og ligge på minimum 11 elever per klasse i gennemsnit.
Sammen med skolernes faglige/sociale kritiske masse er det vigtigste parameter for at evaluere de små skolers
bæredygtighed, tilslutningsprocenten. Ser vi på tilslutningsprocenten, er det vores erfaring på Bjedstrup Skole
(dette tal kan variere fra skole til skole alt efter distriktets størrelse og beliggenhed), at en tilslutning på mindre
end 60 pct. er utilstrækkelig.
Vi har sammenholdt Danmarks Lærerforenings anbefalinger ift. faglig/social kritisk masse med tilslutningsprocenten og er kommet frem til følgende model (Fig. 1), som vi mener kan danne udgangspunkt for en aftale om
økonomisk, social og faglig bæredygtighed på grundskoleniveau på kommunens et-sporede skoler.

#BevarBjedstrupSkole
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FIGUR 1: MODEL FOR ØKONOMISK, SOCIAL OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE ET-SPOREDE SKOLER MED LOKAL FORANKRING
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Det er vigtigt at påpege, at modellen skal ses som et udgangspunkt for en helhedsorienteret dialog om udvikling
og nødvendige tiltag på den enkelte skole. Eksempelvis kan en skole have en tilfredsstillende klassekvotient, men
samtidigt en lav tilslutningsprocent, hvilket kan blive problematisk på sigt. Derfor er dialogen vigtig.
Vi foreslår, at kategoriseringen af den enkelte skole jævnfør fig. 1, skal fungere som udgangspunkt for dialogen
mellem borgere, skoler og politikere. På et årligt udviklingsmøde mellem skole, forældregruppe og kommune gøres
status på skolens bæredygtighed og igangsættes nødvendige tiltag. For at rammesætte dialogen har vi opsat et
skema (Fig. 2) med mulige udviklingsinitiativer. Det er vigtigt, at både kommune, skole og forældregrupper på hver
deres område driver og tager ansvar for de aftalte udviklingsinitiativer.

#BevarBjedstrupSkole
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TABEL 1: MULIGE TILTAG FOR AT SIKRE ØKONOMISK, SOCIALT OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE ENHEDER MED LOKAL FORANKRING

Vurdering af
organisatorisk bæredygtighed

Mulige
udviklingsinitiativer

A

FASTHOLDE
økonomisk og faglig
bæredygtighed

Fastholde forældreopbakning til skolen via tæt
samarbejde mellem skole og lokalsamfund,
fastholde kvalitet via faglig/social dynamik og lærerteam,
sikre at trivsel kan opretholdes ved høje klassekvotienter –
ex fysiske lokaler og faglighed,
dele positive erfaringer med andre skoler.

B

UDVIKLE
Sikre opbakning

Forbedre interaktion med lokalområdet,
optimere faglig/social trivsel,
evaluere lærer- og lederkompetencer.

C

UDVIKLE
Sikre kritisk masse

Sikre tilgang af eksterne elever,
ændre skoledistriktet, visitere børn fra
andre skoledistrikter, styrke skolens profil.

AFVIKLE

Evaluere bæredygtigheden i klassekvotienter
og tilslutningsprocenter, evaluere lærer- og lederkompetencer,
revurdere tildelingsmodel, ændre skoledistrikt,
revurdere antal elever per lærer, lukke skolen.

Scenarie

D

Vi er mange, der vil landdistrikterne i Skanderborg Kommune. Og vi har kompetencer og ressourcerne til at sikre
udvikling nu og i fremtiden. Lad os komme i spil. Brug vores engagement og ejerskab til at sikre bæredygtigheden
af folkeskolerne i vores lokalområder, og vi skal til gengæld sørge for handling og udvikling. Det vil vi meget hellere
bruge vores energi på.
På vegne af Liv i Landsbyerne og #BevarBjedstrupSkole
Ditte Jensen, Mikkel Schwab, Julie Abildgaard, Mads Winther, Morten Larsen og Christina Kjær Andersen
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Centralisering af skolestrukturen i Skanderborg kommune
Forslaget til en ny skolestruktur i Skanderborg Kommune indeholder en beslutning om at lukke to
landsbyskole for til gengæld af samle flere børn på skoler i bl.a. Ry. Beslutningen om at lukke
landsbyskolerne og centralisere strukturen om de store byer i kommunen er forbundet med alvorlige
uhensigtsmæssigheder. Her fremhæves bl.a. 1) den negative betydning for trivslen, 2) de langsigtede
økonomiske omkostninger, 3) den negative betydning for lokal- og landsbysamfund.
Selvsamme udfordringer har betydet, at flere kommuner nu aktivt arbejder med at fastholde, genskabe og
styrke de lokale skoler. Det gælder eksempelvis I Holbæk Kommune, hvor man aktuelt gør op med en
årelang centralisering, der har resulteret i, at 32 pct. af forældrene sender deres børn i fri- eller
privatskoler. På Bornholm, hvor antallet af folkeskoler er reduceret fra 13 til 4 siden 2008, forsøger man
ligeledes at genetablere de små folkeskoler.
Det er ikke kun de små kommuner, som har oplevet de negative konsekvenser ved den udprægede
centrering af elever på store skoler. Også i København og Aarhus arbejdes der aktivt med at styrke de lokale
folkeskoler, bl.a. via foreningen Brug Folkeskolen i København, men også senest i Aarhus, hvor byrådet for
nyligt vedtog nye tiltag, som skal styrke de lokale skoler med ordene; ”Folkeskolen er et afgørende
omdrejningspunkt for menneskers liv og for lokalsamfund.”
Med dette høringssvar tilkendegives en kraftig opfordring til at Skanderborg Kommune ikke begår de
samme fejl, som der er begået i andre af landets kommune. Der opfordres derfor til, at kommunen ikke
gennemfører de skitserede forslag om lukninger af landsbyskolerne i Bjedstrup og Hylke.
1) Negative betydning for trivsel
Den centralisering og samling af børn på skoler i de store byer, som er indeholdt i forslaget, vil med stor
risiko have en negativ betydning for børnenes trivsel, deres indlæring og deres fravær. Trivslen blandt
børnene på Bjedstrup Skole er generelt på et meget højt niveau og fraværet blandt børnene er omvendt
meget lavt. Det tilskrives bl.a. klassestørrelserne, de mange udetimer i naturen og den høje lokale
tilslutning samt forældreopbakning.
Mange børn trives bedre i mindre klasser. Dansk Lærerforeningen anbefaler på den baggrund 10-18 elever
pr. klasse. Senest har man flere steder undersøgt de erfaringer, skoler og daginstitutioner har gjort sig i
tiden under corona-udbruddet, hvor man bl.a. har arbejdet med at omlægge undervisningen og nedbringe
klasse- og holdstørrelser. I Syddjurs har det bl.a. resulteret i at 2/3 af forældrene i en undersøgelse har
svaret, at de oplevede en øget trivsel som følge af de mindre grupper og de mange udetimer.
2) Kortsigtede gevinster, langsigtede omkostninger
Af forslaget til en ny skolestruktur er anført, at strukturen vil give gevinster i form af en reduktion i
driftsomkostningerne. Der er betydelige usikkerheder forbundet med realiseringen af disse gevinster på
kort sigte, men de langsigtede økonomiske konsekvenser ved at lukke landsbyskolerne kan meget vel
betyde en stigning i udgifterne for kommunen som hele.
Børnenes trivsel og deres skolefravær har afgørende betydning for deres videre skolegang og deres
muligheder for at få en uddannelse. Samtidig kan dårlig trivsel være forbundet med stress og udløse
psykiske lidelser som depressioner og selvskade. Disse lidelser er desværre i kraftig vækst blandt børn og
unge i hele landet i disse år. Forskere på bl.a. Aarhus Universitet peger på, at tidligere forebyggende
indsatser kan være afgørende for børnene og deres senere muligheder i livet. Lav trivsel er ikke alene
bekymrende ift. børnene og deres forældre, men er også omkostningsfulde for kommunen ift.

SamlePDF - side 162 af 163

iværksættelsen af forebyggende indsatser eller senere støtteforanstaltninger eller behandling, når børnene
og de unge skal hjælpes efterfølgende.
At bevare Bjedstrup skole og samtidig arbejde for en generel nedbringelse af klassestørrelsen på
kommunens øvrige skoler vil være en af de mest effektive forebyggende indsatser ift. at sikre børn og
unges trivsel og vil samtidig give kommunerne en reduktion i udgifterne på længere sigt.
3) Betydningen for landsbysamfundet
Gennemføres forslagene om at lukke de lokale folkeskoler i Bjedstrup og Hylke, træffer man samtidig en
beslutning om at afvikle de omkringliggende landsbyområder. Folkeskolen er helt centrale i
lokalsamfundene. De skaber fællesskab, sammenhold og liv. På tværs af landsbyer og indkomstniveauer.
Uden en folkeskole kan der ikke tiltrækkes ressourcestærke familier til områderne – familier, som netop har
valgt landsbyerne pga. tilbuddet om små lokale landsbyskoler.

Vi er som vælgere og tilflyttere forundret over forslaget om skolelukninger og håber i vil tage ovenstående
erfaringer fra andre kommuners tidligere skolelukninger med i jeres endelige beslutning. Skanderborg er
for rig og progressiv en kommune til at lukke blomstrende landsbysamfund ned.

Med venlig hilsen
Kristian Dalsgaard og Pernille Thordal Larsen
Klokkehøj 15, Svejstrup.
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