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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

28.10.2020

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

LMU Stilling Skole

For- og mellemnavn(e)

Mona

Efternavn

Langballe

Vejnavn

Skanderborg Fælled

Husnummer

1

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

LMU på Stilling Skole har den 23. september 2020 behandlet
Forslag til ny struktur for skoler og dagtilbudsområdet.
LMU anerkender, at store beslutninger kræver en grundig og
omhyggelig proces, hvor forskellige scenarier
gennembearbejdes. LMU udtrykker samtidig, at når en proces er
så langstrakt, som denne proces har været, så påvirker det
medarbejdernes arbejdsmiljø. LMU henstiller derfor til, at man
politisk står sammen og har det mod, der skal til for at få lavet en
langtidsholdbar løsning på skoleområdet, så vi sammen
fremadrettet kan imødegå de udfordringer, der ligger i forhold til
at skabe plads nok til at kunne rumme mere end 2000 børn
ekstra over de næste 15 år.
LMU har svært ved at gennemskue, hvad konsekvenserne af en
ændring af Stilling Skole distriktet kan betyde fremadrettet, men
det er vigtigt at være opmærksom på, at der sandsynligvis vil
være stor søgning fra nogle områder til Stilling Skoles distrikt.
Derfor skal der udarbejdes helt tydelige rammer for frit skolevalg
samt hvilke børn, der kan starte på Stilling Skole.
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fortsat fra foregående side...
LMU kan også have en forventning om, at unge fra det tidligere
Stilling Skole distrikt vil søge mod ungdomsklubben i Stilling, så
aktiviteten vil foregå i ungdomsklubben i Stilling, mens tildelingen
vil tilgå en anden ungdomsklub i et andet skoledistrikt.
LMU på Stilling Skole vil følge analyserne vedrørende potentialer
ved etablering af mellemformer tæt. Det bliver spændende at se,
om en investering i dette område kan være en del af løsningen ift.
inklusionsopgaven.
LMU er opmærksom på, at der helt naturligt er megen aktivitet fra
de områder, hvor man foreslår lukning af folkeskoletilbud. LMU
på Stilling Skole vil gerne understrege og henlede
opmærksomheden på, at der også foregår rigtig god undervisning
og SFO/Klub-aktiviteter på de store skoler, og at størstedelen af
børn og unge i Skanderborg Kommune netop frekventerer de
større skoler.
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.10.2020

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

27.10.2020

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

Skolebestyrelsen Stilling skole

For- og mellemnavn(e)

Michael Schlæger

Efternavn

Sejer

Vejnavn

Tårnfalkebakken

Husnummer

22

Etage

2

Side/Dør

0003

Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar Stilling Skolebestyrelse.docx

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

27.10.2020

Se signeringsoversigt
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Høringssvar til forslag om ny struktur for skoler og
dagtilbud i Skanderborg kommune
På Stilling Skole følger vi i bestyrelsen tæt med i arbejdet omkring forslag til ny struktur for skoler og
dagtilbud i Skanderborg kommune.
SUNDE & LANGSIGTEDE BESLUTNINGER
Vi forstår vigtigheden af det arbejde byrådet har givet Undervisnings- og Børneudvalget, og vi forstår
alvoren af de mange punkter i forslaget, der påvirker på tværs af kommunen. Vi opfordrer på det kraftigste
Udvalget til at tage sunde og langsigtede beslutninger, beslutninger, der fremtidssikrer skoler og dagtilbud
på tværs af kommunen, så vi ikke skal stå i lignende situationer om få år igen. Et så omfattende arbejde
afleder logisk en stor usikkerhed hos berørte borgere, og det dygtige personale i hele kommunen.
Som forslaget ligger nu, bliver Stilling Skole berørt af punkt nr. 2, hvor der lægges op til en ændring i
skoledistriktet mellem henholdsvis Virring Skole, Niels Ebbesen Skolen og Stilling Skole. Vi forholder os i
bestyrelsen skeptiske til punktet, og er selvsagt bekymret for, hvor de nye skoledistriktsgrænser skal ligge,
og hvad disse ændringer får af afledte konsekvenser for Stilling Skole.
STILLING SKOLE ER MIDTPUNKT FOR BORGERNE I STILLING/GRAM
Vi ved at Stilling/Gram er et område mange aktivt vælger, når de flytter til Skanderborg kommune. Denne
tiltrækning har vi som skole en stor andel i, og den opgave tager vi på os med stor ydmyghed og stolthed.
Vi hører igen og igen, hvordan Stilling Skole i høj grad er med i overvejelserne, når der skal vælges et
lokalsamfund, hvor udefra kommende familier kan slå sig ned og give deres børn en god tryg opvækst og en
sund fremtid.
KONSEKVENSER AF EVENTUEL ÆNDRING
Vi er i bestyrelsen bekymret for hvilke konsekvenser en skoledistriktsændring vil få for Stilling Skole. Kunne
man finde på at skære dele af Stilling/Gram fra skoledistriktet?, områder hvor borgerne i høj grad har valgt
Stilling til?, netop grundet Stilling Skole som vigtig midtpunkt i byen.
Hvordan vil sådanne skoledistrikts ændringer påvirke den sunde kerne Stilling/Gram består af, og hvordan
vil det påvirke Stilling/Gram som et attraktivt lokalsamfund for nye tilflyttere til kommunen?
På vegne af bestyrelsen på Stilling Skole
Michael Sejer
Bestyrelsesformand
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

27.10.2020

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

Skolebestyrelsen på Skovbyskolen

For- og mellemnavn(e)

Susanne

Efternavn

Riiser

Vejnavn

Schødtsmindevej

Husnummer

35

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar Skovbyskolen.docx

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

27.10.2020

Se signeringsoversigt
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Høringssvar til Skanderborg Kommunes Skolestruktur

Skovbyskolen er berørt at forslag nr. 1, hvor man vil samle specialpædagogisk tilbud omkring Niels
Ebbesens Skolen og Campus i Skanderborg. Det betyder konkret, at Center Skovby skal flyttes til
Ungdomsskolens lokaler på Finlandsvej. Det, der på papiret kan det ligne en fornuftig løsning, mangler en
masse nuancer.
Og vi er meget bekymrede for Center Skovby-elevernes fremtid.
Det er politisk set ikke en stor målgruppe, vi har med at gøre - knapt 40 elever. De er i forvejen hårdt ramt
af forskellige udfordringer, så de laver ikke ret meget larm. Både elever og forældre fra Center Skovby har
deres at kæmpe med, og I skal ikke forvente mange og lange protester derfra. Ikke fordi Center Skovby ikke
er vigtig for dem, men fordi det at få hverdagen til at hænge sammen, kan være en daglig kamp. Vi hører
forældre fortælle, at de fx har brugt 1½ år på at kæmpe med deres barns selvmordstanker og nu - i Center
Skovby - har fundet et sted, som giver både faglig og social trivsel. Andre har kæmpet med skolevægring,
diagnoser og svære sociale udfordringer, så der er ikke kræfter til at kæmpe endnu en kamp. Forslaget, om
at Center Skovby skal flytte, påvirker allerede nu de unge menneskers koncentrationsevne. Det er en sårbar
gruppe, som I udfordrer med jeres planer.
På Skovbyskolen har eleverne i Center Skovby opbygget et socialt og fagligt fællesskab med almendelens
udskoling. Center Skovby-eleverne deltager i udskolingens gallafester, elevråd og det almindelige sociale
samvær i frikvarterer - naturligvis i det omfang Center Skovby-eleverne magter det. Men vi hører om
mange eksempler på venskaber mellem unge mennesker i Center Skovby og almendelen, der også omfatter
samvær uden for skoletiden. Dette fællesskab er enormt vigtigt og inkluderende for alle parter.
Det er et fællesskab, som modvirker, at man som elev i Center Skovby kan føle sig marginaliseret og kørt ud
på et sidespor. Man er i stedet en del af det samlede skolefællesskab i Skovby.
På høringsmødet d. 7.10. blev der fra Niels Ebbesens Skolen gjort klart, at man ikke har de optimale
rammer, hverken fysisk eller pædagogisk til at huse Center Skovby i Skanderborg. De unge mennesker vil
blive placeret i et industrikvarter på Finlandsvej - langt fra Niels Ebbesen Skolens faglokaler mv. Rammerne
skal først bygges op. Det har taget 16 år i Skovby. Ungdomsskolen har ikke mulighed for at tilbyde
integration med almendel.
Så fra at være en del af et socialt og fagligt fællesskab med andre unge i Skovby, vil Center Skovbys unge få
sporadisk kontakt til andre unge og lang vej til Niels Ebbesens Skolen. Eleverne vil blive ekskluderet af
fællesskabet og stigmatiseret, og det vil være umuligt for dem at opbygge relationer og drage nytte af de
fællesskaber, som findes på Campus, hvor eleverne for størstedelen er ældre og i gang med
ungdomsuddannelser, som for de fleste af Center Skovby-elever ikke er realistiske fremtidsscenarier.
Campus vil for mange blive oplevet som stort, fremmed og utrygt - og det er det sidste, som netop denne
gruppe af unge mennesker har brug for at opleve.
Forslaget om at flytte Center Skovby skulle bl.a. imødekomme de pladsmæssige udfordringer, som
Skovbyskolen står overfor i meget nær fremtid. Men lokalerne, som nu huser Center Skovby, kan på ingen
måde dække behovet for kapacitetsudvidelse på Skovbyskolen. De nuværende Center Skovby lokaler vil
kræve omkostningstunge ombygninger for at kunne rumme klasser fra almendelen. Og det er en stakket
frist, da behovet for kapacitetsudvidelse allerede vil være aktuelt igen til næste skoleår.
Men det går faktisk ikke kun ud over Center Skovby. For Skovbyskolens almendel er konsekvenserne af
forslag 1 også en fattigere skole - ikke i økonomisk forstand, men i en menneskelig, pædagogisk og faglig
forstand. Almendelen har meget stor glæde af at have fællesskab med Center Skovby. Personalet i
almendelen profiterer af viden og kompetencer hos medarbejdere i specialtilbuddet, og samspillet mellem
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Center Skovby og Skovbyskolen giver mulighed for netop at etablere nogle af de mellemløsninger, som er
nævnt andet steds i Strukturaftalen. Vi har allerede eksempler på hvordan elever i gråzonen mellem almen
og specialdel kan få særligt tilpasset undervisning, som tager hensyn til både faglighed og individuelle
behov.
Columbusskolen har heldigvis fortsat sin placering i Skovby. Og tak for det! Men også her er der store
fordele ved et tæt samarbejde mellem de yngste elever i Columbusskolen og de ældre elever i Center
Skovby. Eleverne fra Center Skovby oplever kontinuitet ved at fortsætte deres skolegang på det, som de
oplever som den samme skole og med overlap i personale. Der er store faglige fordele ved at have hele
skoleforløbet samlet på samme matrikel og med samme ledelse, hvilket vil gå tabt i en omorganisering.
Center Skovby er med andre ord en social og faglig succes, som det har taget 16 år at opbygge. Det er
lykkedes at skabe en høj faglighed, hvor eleverne formår at løfte deres faglige niveau trods deres
udfordringer og de forstyrrelser, de har været igennem i deres hidtidige skoleerfaringer. Hele det arbejde,
der er lagt i at opbygge Center Skovby, sætter I nu på spil. Argumentet er bl.a. behovet for en langsigtet
indsats for skoleområdet i Skanderborg Kommune. Vi mener, at en flytning af Center Skovby er en utrolig
kortsigtet idé, der i stedet for en besparelse for kommunen vil betyde en væsentlig udgift - måske ikke på
skoleområdet, men så på det sociale område - om nogle år. Og når vi snakker om de uges fremtid, så er den
besparelse, som de skubbes ud i, kun synlig på papiret. Man skubber blot en ny problemstilling foran sig, og
videre til større udgifter andre steder i systemet. De byggesten, som de unge skal bruge som fundament og
springbræt til fremtidig uddannelse og job, er helt essentielle at få dannet i folkeskoletiden. Noget, som I
med et pennestrøg kan rives i stykker for de unge mennesker i Center Skovby.
Kære politikere; I har en svær beslutning at træffe, så tænk jer godt om! Overvej, om det er klogt at sætte
finanserne over faglighed og fællesskab for en gruppe af de svageste unge, som ikke laver meget larm i
høringsdebatten! Er det ikke for letkøbt?
Skolebestyrelsen på Skovbyskolen
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

28.10.2020

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

Hylkes Foreninger og frivillige

For- og mellemnavn(e)

Rebecca Veilgaard

Efternavn

Christensen

Vejnavn

Ustrupvej

Husnummer

14

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar fra Hylkes foreninger og frivillige.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.10.2020

Se signeringsoversigt
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Høringssvar vedrørende punkt 9 i ny skolestruktur
Hylke er en af Skanderborg Kommunes mest aktive landsbyer, særligt med tanke
på, at området blot tæller 834 mennesker. Vi er gang på gang blevet fremhævet
af Skanderborg Kommune for vores særlige engagement, fremdrift, udviklingspotentiale og for det partnerskab, vi har med kommunen.
Den 1. januar 2019 trådte ’Lov om strategisk planlægning for landsbyer’ i kraft,
der pålægger kommunerne at arbejde grundigt, helhedsorienteret og strategisk
med udvikling af samtlige landsbyer, så udviklingen på landet og i de mindre byer
understøttes. Det har Skanderborg Kommune nu erklæret, at de vil gøre ved at
indføre en landdistriktspolitik. Et tiltrængt initiativ som vi selvfølgelig er rigtig
glade for. Dog er glæden iblandet en stor portion skepsis og forundring, da det
ganske enkelt ikke giver mening at lukke landsbyskoler, hvis målet et at udvikle
kommunens landdistrikter. Skolerne er en helt afgørende del af en landsbyernes
mulighed for at holde sig levende, og Skanderborg Kommune vil med en beslutning om at lukke indskolingen i Hylke, gøre det meget svært for os at opretholde
den gode udvikling vores landsbysamfund her i Hylke og omegn i fællesskab har
arbejdet for gennem en årrække.
Vi er netop nu klar til at starte et stort byfornyelsesprojekt, som blandt andet indeholder en professionelt bygget skatepark. Et projekt, som fra første spæde idé
er udviklet og fremmet af lokale ildsjæle, og som nu, blot to år senere, skal realiseres, når vi går i jorden her i efteråret. Et ægte bottom-up projekt. Vi har selv
fundraiset mere end kr. 1,5 mio. til projektet, hvoraf 250.000 kr kommer direkte
fra vore egne foreningers kasser. Skanderborg Kommunen har i øvrigt selv støttet
projektet via landsbypuljen, men derudover har kommunen ikke været indblandet
i projektet. Projektet bygger på frivillig arbejdskraft, så vi får så meget som muligt for pengene, og alle landsbyens foreninger støtter op om arbejdet. Det er lige
netop dét, vi kan her i Hylke og er et rigtig godt billede på det unikke fællesskab,
vi har.
I ved, fra f.eks. Galten Skatepark, at en skatepark er et aktiv for hele kommunen.
Den skaber lokal turisme, hvilket også vil gøre sig gældende for Hylke Skatepark.
Projekter som dette vil med andre ord ikke kun komme de små lokalsamfund til
gode. Tværtimod vil Skanderborg Kommune som helhed få en masse tilbage ved
politisk at understøtte aktive og levende landsbyer som vores.
I Hylke har vi et aktivt, rigt og forskelligartet foreningsliv. Fælles for alle foreningerne er, at de vil blive særdeles påvirkede, hvis indskolingen i Hylke lukkes. Børn
og dermed også deres forældre vil næsten altid vælge fritidstilbud i nærheden af
den skole, man går på, da det er der man har sin hverdag og sine kammerater.
Det vil sætte gang i en negativ udvikling og allerede på kort sigt medføre en medlemsnedgang i samtlige foreninger og på længere sigt true deres eksistens. Derudover peger alt på at antallet af tilflyttende børnefamilier vil falde betydeligt, og
dermed også grundlaget for rekruttering af nye medlemmer til foreningerne. Sko-
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lelukningen vil altså resultere i et stærkt reduceret forenings- og landsbyliv i
byen, som igen vil forstærke den negative udvikling.
På landsbykonferencen i september blev det fremhævet, at Skanderborg Kommune gerne ville gribe de bolde, som landsbyerne kaster til dem. Og dette er jo rigtig positivt. Men et velfungerende partnerskab, kræver flere spillere, der kaster
til hinanden. Ellers falder boldene til jorden, og spillet går i stå. Skanderborg
Kommune må altså også prioritere at have en landsbyskole, hvis der ønskes en aktiv landsby. Alt det liv og den aktivitet vi har her i vores landsbysamfund, er ikke
kommet af sig selv. Det er noget, vi har kæmpet for. Hvis vi ikke har skolen som
det naturlige samlings,-og omdrejningspunkt vil landsbyens fællesskab smuldre og
vi vil ikke kunne tiltrække unge og børnefamilier. Lad os derfor fortsætte det
gode samspil og lad os spille hinanden gode. Sammen kan vi opretholde den fantastiske Hylkemodel, som I ved virker, og som vi alle har stor gavn af.
Så kast bolden tilbage til os – og bevar indskolingen i Hylke!

Mvh Hylkes Foreninger og Frivillige
Hylke Borgerforening
Hylke Ketchersport
Hylke Købmandsforening
Hylke Fodbold
Krolfklubben
Hylkes Aktive Livsnydere
Hylke Gymnastik
Støtteforeningen Banko
Hylke Ungdomsklub
Hylke Sportens Venner
Hylke Multihus
Hylke Fodbold
Hylke Træningscenter
Ovsted-Tåning-Hylke Sognes Menighedsråd
Hylke og Omegns Rideforening
Frivillige fra Hylke Bibliotek
HUGF- Hylke Ungdoms og Gymnastikforening
Hylke Landsbyråd
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Høringssvar vedr. ny skolestruktur fra Skolebestyrelsen Knudsøskolen og Knudsøhule
Skolebestyrelsen har på møde den 15. september og den 21. oktober 2020 drøftet det fremsendte forslag til ny skole
og dagtilbudsstruktur i Skanderborg Kommune.
Generelt er skolebestyrelsen positive over et forslag, der sikrer de økonomiske rammer til et stigende elevtal i fremtiden,
men skolebestyrelsen er bekymret over, at forslaget begrænser landdistrikternes muligheder for at bibeholde en lokal
forankret skole i fremtiden og en tendens til øget centralisering og begrænset mangfoldighed i skoletilbuddet i
Skanderborg Kommune.
Skolebestyrelsen har især haft fokus på forslaget om etablering af ny 0.-6.klasse skole i Ry, der organisatorisk og
ledelsesmæssigt knyttes sammen med Knudsøskolen. Skolebestyrelsen er dog også bevidst om, at der måske eksisterer
en ny virkelighed, når høringssvaret afsendes. Høringssvaret skal derfor ses som et svar på det forslag, der er sendt i
høring oktober 2020. Hertil har skolebestyrelsen følgende betragtninger:
•

Ved etablering af den foreslåede organisering er skolebestyrelsen optaget af, hvordan
skoledistrikterne tænkes ind. Bestyrelsen ser muligheden for individuelle, men overlappende
skoledistrikter attraktivt da det bibeholder skolernes respektive berettigelsesgrundlag (også i
fremtiden) samt giver mulighed for én bestyrelse med underliggende brugerråd for hvert distrikt.

•

Skolebestyrelsen tænker at en organisation, som foreslået, kræver en bestyrelse og en kontaktholder,
men at der med fordel kan arbejdes med brugerråd på de mindre enheder børnehaver/skoler. Det er
centralt for Knudsøskolen, at skolen stadig er skole for lokalområdet med de landsbysamfund, som
ligger i skolens nuværende skoledistrikt.

•

Skolebestyrelsen er optaget af, hvordan overgangsordningen tænkes gennemført og hvordan der
sikres elev til opstart af den nye skole i Ry. Børn, der indskrives på Knudsø eller Mølleskolen kan vælge
at fortsætte skolegangen på de skoler, de er indskrevet på, selvom der bygges en ny skole.

•

Skolebestyrelsen tænker også, at dette organisatoriske fællesskab bliver mere meningsfuld, hvis der
er lige og gode muligheder for at komme til skolen på cykel. derfor bør en sikker skolevej fra
Kildebjergområdet til Knudsøskolen indarbejdes i forslaget.

•

Skolebestyrelsen påpeger ligeledes at den nuværende tildelingsmodel indeholder et grundbeløb, og
at dette forventes at tildeles til begge skoleenheder, hvis der skal sikres økonomisk bæredygtighed for
de skoler, der er en del af samdriften.

•

Skolebestyrelsen er også nysgerrige på det organisatoriske fællesskab mellem Børnehuset i Bjedstrup,
Knudsøhulen, Knudsøskolen og ny skole i Ry. Skolebestyrelsen vil gerne høre argumenterne for denne
del af samdriften.

•

Skolebestyrelsen ønsker også i fremtiden at sikre Hulens særlige profil samt tilknytning den lokale
skole af hensyn til landsbysamfundet, Knudsøskolens berettigelsesgrundlag, medarbejderressourcer
og børnenes trivsel og udvikling med videre.

•

Bestyrelsen er bekymrede omkring det praktiske arbejde med etablering af skolen, herunder blandt
andet om alle parter (gamle skoleledelser, lokal befolkning og erhvervsliv) er behørigt
repræsenteret. Det foreslås, at der nedsættes et paragraf 17, stk. 4 udvalg, hvor relevante parter
repræsenteres.

På vegne af skolebestyrelsen for Knudsøskolen og Knudsøhulen
Formand Bjarke Scott Levinsen
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

29.10.2020

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

Voerladegård Borgerforening, Herskind - Det unikke fællesskab,
Lokalrådet Ejer Bjerge, Knudsøskolen og Naturbørnehaven
Knudsøskolen, Hylke Landsbyråd, Stjær Sogns Borgerforening,
landsbyordningen Ejer Baunehøj, foreningen Liv i Landsbyerne,
Alken Borgerforening, landsbyklyngen De7Dale

For- og mellemnavn(e)

Jørgen Trolle

Efternavn

Schytter

Vejnavn

Låsbyvej

Husnummer

115

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Lad skolestrukturreformen i Skanderborg Kommune ske i
sammenhæng med udviklingen af en visionær landdistriktspolitik.
De lokale skoler er omdrejningspunktet for udvikling i
landdistrikterne.
Den lokale skole ser vi som et naturligt samlingspunkt i
landdistrikterne. På skolerne foregår mange samlende aktiviteter,
der involverer alle borgere i landdistrikterne herunder børn,
forældre, bedsteforældre, foreningsaktive og foreningernes
brugere.
I et langsigtet perspektiv begrænser fraværet af en lokal skole
bosætning med unge familier. Landdistrikterne bliver mindre
attraktive, og lukning af skolen bliver dermed en selvopfyldende
profeti om faldende børnetal.
Dertil kommer, at lukning af landsbyskoler er en fortsættelse af

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
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fortsat fra foregående side...
den generelle udtynding af muligheder for den tredjedel af
Skanderborg Kommunes borgere, der ønsker at bo på landet. På
linje med forringelser omkring offentlig transport,
detailhandelsmuligheder, og besværliggørelse af tilflytning som
følge af manglende udstykning.
Alene i dette perspektiv kan vi kun anbefale, at der ikke lukkes
landsbyskoler, da dette vanskeliggør mulighederne for at udvikle
landdistrikterne.
Landdistriktspolitikken bør resultere i samarbejde
Landdistrikternes betydning for Skanderborg Kommune står for at
skulle debatteres i processen frem mod vedtagelsen af en
landdistriktspolitik.
Landdistriktspolitikken bør udmønte sig i et forpligtende
samarbejde mellem kommune og landdistrikter.
Dels er det en bunden opgave, at vi i Skanderborg Kommune
skal udvikle en landdistriktspolitik i henhold til lov om strategisk
planlægning for landsbyer fra 1. januar 2019. Dels blev behovet
tydeligt på landsbykonferencen, hvor adskillige oplægsholdere
kunne fortælle om de fordele, andre kommuner har fået af at se
udviklingspotentialet i landdistrikterne.
Set i sammenhæng med det kommende arbejde finder vi
timingen i skolestrukturforslaget meget uheldigt, da samarbejdet
kommer til at fordre gensidig tillid.
Vi viser med dette høringssvar, at der er enighed blandt
Skanderborg Kommunes landsbyklynger, landsbyskoler og lokale
foreninger om, at vi bør indgå i et konstruktivt samarbejde, hvor
institutionerne i landdistrikterne bevares gennem decentral
udvikling, en visionær landdistriktspolitik og forpligtende
samarbejde.
På vegne af
Herskind det unikke fællesskab
Lokalrådet Ejer Bjerge, Tebstrup Ris Tåning Horndrup Ejer
Knudsøskolen og Naturbørnehaven Knudsøskolen
Hylke Landsbyråd, Hylke Ustrup Brørup Baastrup
Stjær Sogns Borgerforening
Landsbyordningen Ejer Bjerge
Voerladegaard Borgerforening
Alken Borgerforening
Liv i Landsbyerne, Alken Bjedstrup Boes Illerup Svejstrup
De 7 Dale, Jeksen Mesing Foerlev Haarby Søballe Nr. Vissing
Veng

Jørgen Schytter
Formand De7Dale
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

29.10.2020

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

29.10.2020

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

Grundejerforeningen Blishønedalen

For- og mellemnavn(e)

Henrik Bang

Efternavn

Thorning

Vejnavn

Blishønedalen

Husnummer

23

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Bilag til høringssvar
- Ændringer i elevtalsprognose 2019-2020.pdf
- Lars Larsen Group køber vestermøllehøj-projekt.pdf
Høringssvar
- Høringssvar Grundejerforeningen Blishønedalen [60716910].pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

29.10.2020

Se signeringsoversigt
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Høringssvar til Skanderborg Kommune til ”Forslag til ny struktur for skoler
og dagtilbudsområdet” sendt i høring den 2. september 2020
Skanderborg Byråd vedtog på møde 2. september 2020 (pkt. 151) at sende ”Forslag til ny struktur for skoler
og dagtilbudsområdet” i høring.
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Blishønedalen afgiver i den forbindelse nærværende høringssvar på
vegne af Grundejerforeningen Blishønedalen, idet alle grundejere på Blishønedalen vil blive berørt af det
fremlagte forslag herunder i særdeleshed forslagets pkt. 2 ”Skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen
Skolen, Stilling Skole og Virring skole”.

1. Forslagets pkt. 2 er ukonkret
Bestyrelsen finder at forslagets pkt. 2 ”Skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen Skolen, Stilling Skole og
Virring skole” er aldeles ukonkret og det er umuligt at forholde sig til, da det ingensteds fremgår hvem der i
givet fald bliver berørt. Man kunne få den opfattelse, at der er tale om en bevidst handling for at få gennemført en ”skjult dagsorden”.
Det havde været yderst gavnligt og hensigtsmæssigt for den demokratiske proces, om der var fremlagt konkrete scenarier, som man kunne forholde sig til. På denne baggrund ville det være muligt at have en åben
dialog og drøfte forskellige alternativer, hvilket imidlertid ikke er tilfældet ud fra det offentliggjorte.
Byrådet opfordres til at huske, at det faktisk er mennesker af kød og blod, som bliver berørt af de eventuelle ændringer og ikke blot nogle ”tal” der flyttes i et regneark.

2. Udstødelse fra Stilling
Såfremt det påtænkes at indføje Blishønedalen i enten skoledistriktet for Niels Ebbesen Skolen eller Virring
Skole, vil det de facto være det samme som en udstødelse fra det lokalsamfund (Stilling), som vi alle er bosiddende i og som vi ønsker at være en aktiv del af.
Det har for langt de fleste været en afgørende faktor, at der fandtes en lokal skole i umiddelbar nærhed til
området, så vores børn kunne cykle sikkert til/fra skole, samt ikke mindst indgå i øvrige aktiviteter i lokalområdet herunder bl.a. idrætslivet.
Hvis forslaget vedtages, så risikerer vi at have bosat os i en bydel alt imens vores børns hverdag foregår i
en anden bydel – hvis de vilkår var kendt på købstidspunktet ville de færreste have købt grund / bygget
her. Dette opfordres Byrådet til at have den største respekt for.
Det kan i vores optik virke grotesk, at man først lokker gode skatteborgere til byen (på falske forudsætninger) for bagefter at trække tæppet væk under vores hverdag – det er ganske enkelt ikke rimeligt.
Det vil derfor kun være fair, om de allerede etablerede områder forbliver i det skoledistrikt, der allerede er
gældende – det må således være fremtidige udstykninger der i givet fald skal tilhøre et andet skoledistrikt
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end Stilling, men det vil i givet fald skulle fremgå af gældende lokalplan, således at man som køber er velinformeret om noget så væsentlig som skoledistrikt.
Alternativt kan Skanderborg Kommune risikere at få et ry/rygte, hvor man ikke kan stole på eksempelvis
lokalplaner – og det vil i givet fald medføre at mulige tilflyttere i stedet vil søge til andre kommuner. Med
andre ord kan man genberegne boligprogrammerne.

3. Befolkningsprognosen
Cowi har for Skanderborg Kommune udarbejdet en rapport omhandlende den forventede udvikling i befolkningen for årene 2020-2037 i kommunen, som forslaget tager sig afsæt i. Rapporten er tilgængelig på
kommunens hjemmeside.
I forhold til seneste befolkningsprognose (2019-2036) kan den overvejende ændring i befolkningstallet inklusiv børnetallet finde dets forklaring i et ændret boligprogram jf. rapporten1.
For Stilling Skoledistrikt fremgår af ”boligprogram 2019” i alt 176 enheder mens der tilsvarende i ”boligprogram 2020” fremgår 303 enheder svarende til en voldsom stigning på 127 (+72%). Fra Byrådets budgetseminar2 i 2019 kan samlet for Stilling Skoledistrikt udledes 200 enheder (175 (Anebjerg) + 25 (Stilling
Midtby)). Hvor komme disse ekstra 127 enheder fra? Er det mulige fremtidige lokalplaner altså med andre
ord ”fugle på taget”?
Byrådet skylder alle – ikke mindst nuværende borgere/beboere i området – såvel som fremtidige minutiøst
at gennemgå planerne for færdiggørelsen af Anebjerg for at have et ordentlig beslutningsgrundlag. Planerne bør naturligvis også inddrage hensynet til såvel realiserbarhed som sandsynlighed for gennemførelse.
Tidligere på måneden kunne det i dagspressen læses, at Lars Larsen Group har købt sig ind i projektet ”VesterMølleHøj” – et projekt med henved 180 boligenheder ved Frueringvej / Vestermøllevej – og med mange
nye gode skatteborgere til følge. Men hvor skal dette områdes børn have skolegang? Skal de køres i bus til
Virring Skole eller skal de selv cykle til Niels Ebbesen Skolen eller måske et helt 3. sted. Byrådet opfordres til
at indtænke dette område forinden der ændres i de eksisterende i Stilling, herunder områderne ved Anebjerg.

4. Afrunding
Som afslutning vil vi således på det stærkeste opfordre Byrådet til at genoverveje det fremsatte forslag fsva.
Pkt. 2, idet der fortsat findes mange ubekendte og Byrådet risikerer således at træffe en forkert beslutning
på et mangelfuldt grundlag.
Det vurderes, at hvis der træffes beslutning ud fra det offentliggjorte forslag, vil beslutningen lide af en lang
række kommunalretlige og forvaltningsretlige fejl, jf. gennemgangen ovenfor. Byrådet opfordres derfor til
at have med i sine overvejelser, at så godt som alle der har bosat sig i områderne omkring Anebjerg, og i
hvert fald på Blishønedalen, har bosat sig her bl.a. som følge af skoledistriktet. Hertil kommer, at det - efter
det oplyste - kan lægges til grund, at ejendommene på Anebjerg vil falde i værdi, såfremt skoledistriktet

1
2

”Årsager til ændrede resultater i skoleprognosen for Skanderborg Kommune” udarbejdet af Cowi
” På vej mod de 70.000 indbyggere” præsenteret på Byrådets budgetseminar 14. marts 2019
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skifter væk fra Stilling. Dette værditab vil grundejerne naturligvis søge inddrevet, såfremt Byrådet træffer
beslutning om ejendommene på Blishønedalen flyttes til at tilhøre Virring Skole eller Niels Ebbesen Skole.
Da der er tale om et meget indgribende forslag i den enkelte families hverdag skal det gøres ”rigtigt” første
gang, så vi ikke risikerer at skulle gøre det om igen.

På vegne af ”Grundejerforeningen Blishønedalen”
René Kucza, formand for bestyrelsen
Dennis Paulsen, næstformand for bestyrelsen
Morten Meulengracht Rasmussen, bestyrelsesmedlem
Henrik Thorning, bestyrelsesmedlem
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2

ÅRSAGER TIL ÆNDREDE RESULTATER I SKOLEPROGNOSEN FOR SKANDERBORG KOMMUNE

1

Introduktion

Dette korte notat beskriver forskelle mellem elevprognoserne fra 2019 og 2020
og hvad der ligger til grund for forskellene.
Generelt kan det siges, at forskelle kan skyldes ændrede skolestrukturer og søgemønstre eller ændrede børnetal i den bagvedliggende befolkningsprognose.

2

Forskelle i elevprognoserne 2019 og 2020

Elevprognosen for 2020 baserer sig på de historiske skoleår 2017/2018 –
2019/2020, mens 2019 prognosen er baseret på 2016/2017 – 2018/2019. De
forskellige historiske år, som er anvendt i prognoserne, giver i sig selv nogle forskydninger, da der i den nye prognoser ligger nye oplysninger til grund for beregningerne. Forskelle mellem skoleårene 2016/2017 og 2019/2020 resulterer
således i ændrede søgemønstre i prognoseperioden. Dette viser sig f.eks. ved at
andelen af børn som udsætter skolestart er ændret en smule i de fleste skoledistrikter.
Herudover er der sket en ændring i skolestrukturen, da den nye skole, Åskolen,
er tilføjet som en lokalskole. Dette har især betydning for Højboskolen, da ca. 20
% af skolestarterne fra Højboskolens distrikt fremover ventes at starte på Åskolen. Fra Bakkeskolens distrikt ventes det, at 5 % af de som starter i skole, starter på Åskolen.

3

De bagvedliggende befolkningsprognoser

Grundlæggende er forudsætningerne for de to befolkningsprognoser, som ligger
bag de to elevprognoser, i høj grad ens. I den nyeste befolkningsprognose er
den faktiske udvikling i 2019 tilføjet, som naturligvis var et prognoseår i 2019
prognosen.
Den største ændring, som er i forudsætningerne findes i boligprogrammet for de
to prognoser. I 2019 blev der forventet i alt 6.672 nye boliger i årene 20192035, mens der i 2020 forventes i alt 7.341 nye boliger i perioden 2020-2036.
Nedenstående tabel viser det forventede antal nye boliger i årene 2020-2035 for
de to prognoser samt forskellen mellem de to.
Skoledistrikt

Bakkeskolen

Boligprogram

Boligpro-

2019 (20202035)

gram 2020
(20202035)

Forskel

448

494

46

Bjedstrup Skole

65

52

-13

Ejer Bavnehøj Skolen

97

113

16

16

16

Gl. Rye Skole
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ÅRSAGER TIL ÆNDREDE RESULTATER I SKOLEPROGNOSEN FOR SKANDERBORG KOMMUNE

Gyvelhøjskolen

3

1310

1301

-9

Højboskolen

513

512

-1

Herskindskolen

116

100

-16

90

115

25

Låsby Skole

557

519

-38

Mølleskolen

692

703

11

Morten Børup Skolen

1040

1366

326

Niels Ebbesen Skolen

81

81

0

Skovbyskolen

197

273

76

Stilling Skole

176

303

127

Stjærskolen

21

27

6

73

73

Knudsøskolen

Veng Fællesskole
Virring Skole

649

737

88

Voerladegård Skole

216

216

0

6268

7001

733

I alt

Forskellene i boligprogrammet for de to prognoser resulterer i forskellige børnetal i de enkelte skoledistrikter. Samlet set er der i primo 2036 312 flere børn i
alderen 6-16 år i den nye prognose. Den største forskel ses i Stilling Skoles distrikt, hvor der i den nye prognose ventes 148 flere børn i skolealderen.
Nedenstående tabel viser forskellene i antal 6-16-årige børn i de enkelte skoledistrikter primo året frem til 2036 (lige år). Tallene i tabellen er beregnet som antal 6-16-årige i 2020 prognosen minus antallet i 2019 prognosen. Positive tal
betyder således, at der ventes flere børn i 2020 prognosen.
Skoledistrikt
Bjedstrup Skole
Gl Rye Skole
Herskindskolen

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

2034

2036

12

9

6

4

-4

-3

-2

-1

1

0

1

7

5

5

3

1

-3

-3

-10

-7

0

7

11

-6

-12

-18

-20
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Niels Ebbesen
Skolen
Skovbyskolen
Stilling Skole
Virring Skole

12

6

16

13

9

10

8

7

8

17

19

27

42

46

56

61

67

72

9

15

38

61

81

102

118

133

148

9

14

-8

12

34

39

42

43

46

-31

-23

-2

12

29

49

55

61

72

-10

-8

-8

4

16

1

1

-1

-2

3

0

-1

-5

-5

-30

-25

-15

-11

-6

-14

-14

-6

-6

-3

0

5

9

-2

5

6

3

0

-3

-7

-9

-9

8

-16

-30

-50

-68

-68

-56

-48

-38

-9

-24

-21

-24

-25

-27

-25

-24

-20

-8

-5

-15

0

7

15

26

38

53

-10

2

18

25

17

20

16

14

13

1

0

-6

-35

-63

-75

-64

-54

-47

2

10

16

19

27

38

40

41

41

-13

-18

26

83

108

116

174

234

312

Morten Børup
Skolen
Ejer Bavnehøj
Skolen
Voerladegård
Skole
Gyvelhøjskolen
Stjærskolen
Højboskolen
Bakkeskolen
Mølleskolen
Knudsøskolen
Låsby Skole
Veng Fællesskole
I alt

4

Opsamling

Nedenstående tabel opsummerer for de enkelte skoler, hvilke procentvise ændringer der er i elevtallet for skoleåret 2035/2036. Procentsatsen er beregnet
som forskellen mellem 2020 prognosen og 2019 prognosen, divideret med 2019
prognosens værdi. Et positivt tal betyder således, at der ventes flere skoleelever
i 2020 prognosen end i elevprognosen beregnet i 2019.
Den vigtigste forklaring, beskriver meget kort, hvad der er den eller de vigtigste
årsager for ændringerne.
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ÅRSAGER TIL ÆNDREDE RESULTATER I SKOLEPROGNOSEN FOR SKANDERBORG KOMMUNE

Skole

Ændring i 2020
prognosen
(antal)

Bakkeskolen

Bjedstrup Skole

Ændring
i 2020

5

Vigtigste forklaring

prognosen (%)

-24

-3%

1

1%

Åskolen "stjæler" elever
Kun lille forskel
Ændrede søge-

Ejer Bavnehøjskolen

Gl Rye Skole

14

9%

mønstre (flere
søger ind fra
eget distrikt)
Ændrede søgemønstre (færre

-12

-6%

søger ind fra
eget distrikt)
Ændrede søge-

Gyvelhøjskolen

Herskindskolen

-34

-4%

-6

-3%

mønstre (flere
søger ind fra
eget distrikt)
Fald i indbyggertal
Fald i indbyg-

Højboskolen

Knudsøskolen

Låsby Skole

Morten Børup Skolen

-130

-17%

gertal og Åskolen "stjæler"
elever
Flere indbyggere i eget og

44

24%

-39

-7%

Fald i indbyggertal

87

9%

Flere indbyggere

omkringliggende distrikter

Stigning i indMølleskolen

144

12%

byggertal (pga.
flere nye boliger), samt
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ÅRSAGER TIL ÆNDREDE RESULTATER I SKOLEPROGNOSEN FOR SKANDERBORG KOMMUNE

ændrede søgemønstre
Ændrede søgeNiels Ebbesen Skolen

Skanderborg Ungdomsskole

Skovbyskolen

Stilling Skole

Stjærskolen

Veng Fælles Skole

Virring Skole

mønstre i eget
distrikt

-27

-4%

20

9%

Flere indbyggere

31

4%

Flere indbyggere

134

21%

Flere indbyggere

-2

-1%

-13

-10%

38

7%

Kun lille forskel
Ændrede søgemønstre i eget
distrikt
Flere indbyggere
Ændrede møn-

Voerladegård Skole

-7
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Jysk-familien vil opføre boliger i flere byer
Lars Larsen Group håber at opføre hundredvis af nye bæredygtige boliger i flere byer. Det sker som led i et nyt
kursskifte i den kendte milliardkoncern.
Erhverv 09.10.2020 kl. 12:17

Mick Kristensen
Familien efter den afdøde Jysk-købmand Lars Larsen vil nu opføre op mod 300 boliger i byerne Silkeborg og
Skanderborg.
Milliardkoncernen Lars Larsen Group har således købt sig ind i de to ejendomsprojekter Byhaven og
Vestermøllehøj i henholdsvis Silkeborg og Skanderborg.
Det sker som en del af det kursskifte, Lars Larsen Group har sat gang i med Dyne-købmandens søn, Jacob
Brunsborg, som formand. Et kursskifte, der skal gøre milliardkoncernen mindre afhængig af Jysk og nu føre til
flere investeringer i nye områder, herunder i ejendomme.
Jysk-arving klar med ny strategi: Vil være mindre afhængig af dynebutikkerne
Lars Larsen Group vil ikke afsløre, hvor stor investeringen i de to ejendomsprojekter i Silkeborg og Skanderborg
er. Men i begge ejendomsselskaber er Lars Larsen Group blevet hovedaktionær og har indsat Carsten Iversen,
finansdirektør i Lars Larsen Group, som direktør.
»Helt simpelt handler det om, at vi anser projekterne som en god investering i tråd med de værdier, som Lars
Larsen Group bygger på. Derfor investerer vi også helhjertet i projekerne,« siger Carsten Iversen.

Det mest fremskredne af de to boligprojekter er Byhaven i Silkeborg, hvor lokalplanen i øjeblikket er i høring.
Byhaven rummer fire punkthuse på mellem tre og syv etager. I alt skal der bygges op mod 80 boliger, ligesom
der skal laves opholdsgader og grønne havemiljøer.
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Vestermøllehøj-projektet i Skanderborg mangler fortsat at få udarbejdet en lokalplan. Tidligere
projektbeskrivelser af Vestermøllehøj har lagt op til 179 boliger. Det skal være en blanding af lejligheder og huse,
som tilsammen danner en cirkel, hvor der i midten er en stor grøn park.
»Det har fra begyndelsen været en vigtig del af projekterne, at det skal være gode steder at bo. Derfor skal der
etableres grønne områder i forbindelse med boligerne. I tråd med værdierne i Lars Larsen Group er det også
vigtigt at have fokus på bæredygtighed i forbindelse med selve byggeriet. Det kommer til at påvirke valg af
byggematerialer, etablering af solceller og meget andet,« siger Carsten Iversen.
Kommer ejendomsprojekter til at fylde mere i Lars Larsens Groups portefølje?
»Det kan jeg ikke svare på, da vi ikke har noget specifikt mål om, hvor stor en andel ejendomsprojekter skal
fylde. Uanset hvilken type af projekter, vi kigger på, vil vi altid vurdere det enkelte projekt ud fra det forventede
afkast. Det betyder, at ejendomsprojekterne kun kommer til at fylde mere, hvis det giver det største afkast.«
Er der en overordnet strategi for ejendomsprojekterne?
»Ja og nej. Vi har nogle generelle krav i forhold til, hvordan vi investerer. Men så længe projekterne lever op til
dem, vil det altid være en individuel vurdering af det enkelte projekt. Det betyder, at Lars Larsen Group kan
investere i meget forskellige ejendomsprojekter, så længe projekterne og afkastet er attraktivt,« siger Carsten
Iversen.
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Kære byråd
Om få måneder er det tre år siden vi skiftede Vesterbro i København ud med Svejstrup i
Skanderborg.
Svejstrup tilbød os alt det vi drømte om. Et fællesskab, både for vores børn, men i den grad
også for os selv, dejlig smuk natur og en lokal landsbyskole hvor vi kunne give vores børn
den skolestart vi ønskede.
Siden vi er flyttet til er der kun kommet flere familier til byen. Når jeg taler med de ældre
beboere i byen, får man hurtigt indtrykket af at der virkelig er sket et skifte i byen indenfor de
sidste 5-6 år. Et skifte fra en by hvor børnene var blevet store og flyttet hjemmefra, til nu igen
at være en by fyldt med unger.
Nu er skolelukningerne heldigvis taget af bordet. Men ikke lang tid efter hører man allerede
udmeldinger omkring hvilke fremtidige krav landsbyskolerne skal leve op til for at “få lov” at
eksistere.
Der bekymrer os. Landsbyskoler vil altid være udsatte ift. svingende børnetal. Hvis man som
kommune ønsker at have landsbyskoler, så kræver det en anden indstilling end den
nuværende.
Det kræver at man ser på landsbyskolerne som noget der binder landsbysamfundene
sammen. Altså noget mere end kun en skole. Netop derfor er det mest af alt i trængselstider
at man som kommune skal støtte op om og hjælpe landsbyskolerne. Når skolen næste gang
oplever et faldende elevtal, er svaret altså ikke at lukke skolen, men derimod hjælpe den,
således man som kommune tager ansvar for at landsbysamfundene selvfølgelig fortsat skal
være et attraktivt sted at bo og bosætte sig.
Vi vil opfordre byrødderne til ikke at se på landsbyskolerne som en udgift der kan spares på,
men som en nødvendig investering for at opretholde en bæredygtig kommune.
Hilsen Sara og Rasmus, Svejstrup
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Nyt ungdomsmiljø i Ry - en unik og visionær løsningsmodel

På borgermødet d. 8.10.20 opfordrede Trine Frengler til, at vi indsender konkrete forslag til Børneog Undervisningsudvalgets videre arbejde som høringssvar.
I Bestyrelsen for Bjedstrup Skole og Børnehus tror vi stadig på, at vi ved fælles hjælp og kreative,
nytænkende forslag kan skabe langsigtede og bæredygtige løsninger, hvor vi undgår
skolelukninger og sikrer kvalitet og tryghed for alle børn på deres lokale skoler. Derfor vil vi gerne
tilføje dette forslag til, hvordan vi løser kapacitetsudfordringen på skoleområdet. Et forslag som
bestyrelsen også har sendt til udvalget tilbage i marts 2020, og som vi foreslår i genevaluerer i
jeres forestående arbejde.
Vi kan læse, at der nu er afsat penge til en ny skole i Ry, og I har på dialogmødet med
elevrådsformændene spurgt de unge, hvilke ønsker de kunne have til den nye skole. Det er dejligt
at pengene er fundet, og vi ser behovet for nybygning men forstår ikke, hvorfor I tænker at
løsningen på kapacitetsudfordringen i Ryer at bygge noget, der allerede findes lige om hjørnet.
Nemlig de velfungerende skoletilbud for 0.-6. klasse som allerede findes på Mølleskolen, Bjedstrup
skole og Knudsøskolen. Vi mener i stedet, de mange penge skal bruges på at bygge noget
nytænkende og visionært - noget som netop ikke findes i forvejen. Samtidigt skal vi udnytte de
eksisterende kvadratmeter klogt ved, at vi hjælper hinanden med at fylde de små skoler op.
Vi foreslår, at I genovervejer muligheden for etablering af et helt nyt udskolingscenter ved Ry
Hallen. Udover at imødekomme kapacitetsudfordringen på Mølleskolen - hvor der dermed bliver
plads til de 0. - 6. klasser, som den nye skole pt. er tiltænkt - vil et nybyggeri for elever fra 7.-9.
klasse kunne rumme udskolingseleverne fra Mølleskolen, Bjedstrup, Knudsø og GI. Rye.
Vi ser en fælles udskoling som en vigtig brik i at skabe et attraktivt ungdomsmiljø i Ry i samarbejde
med ungdomsskole, kulturorganisationer, hal og naturområder. Den vil kunne profilere Ry og
Skanderborg Kommune med et unikt tilbud. 10. Klassecentret i Skanderborg er, efter vores
mening, et godt eksempel på, hvordan fokus på færre årgange kan skabe et fedt miljø for de unge.
At have en udskoling tæt på Ry Hallens muligheder for aktiviteter i form af idræt, musik, e-sport
mm. kan hjælpe med at binde skolegang og fritid sammen for eleverne i en alder, hvor nogen
typisk begynder at miste forholdet til disse aktiviteter. Vi tænker, det må være muligt at finde en
model, hvor en sammenhæng med Mølleskolens eksisterende faciliteter og organisation kan
udnyttes.
Med denne løsning vil børnene efter en sammenhængende og tryg start på deres institutions- og
skoleliv i den lokale dagpleje/vuggestue, børnehus og skole - i byen eller på landet, kunne mødes
til det fede og engagerende udskolingsforløb. Den grundlæggende tryghed de har opnået i
nærmiljøet, tager de med sig ind i det nye læringsmiljø, hvor de er klar til at skue ud i verden og
netop vil kunne supplere hinanden med deres forskellige baggrunde. Vi tror på at man på den
måde vil opnå en social mangfoldighed og et styrket læringsfællesskab, hvor man drager nytte af
at kunne inspirere hinanden, fordi man netop kommer fra forskellige dele af kommunen - land og
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by - og har haft en forskellig skolegang. Vi tror på at dette miljøskifte, hvor posen rystes og alle de
unge er i nye rammer og hvor ungdommen er i fokus, kan være med til at forebygge skoletræthed
og nedsat lyst til læring, som vi netop hører, kan være en udfordring i udskolingen.
Vi håber, at vores forslag giver jer inspiration til jeres videre arbejde.

Venlig Hilsen
Bestyrelsen for Bjedstrup Skole og Børnehus
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Høringssvar vedr. ny struktur for skoler og dagtilbud
Afsender:
Mads Bentzen, Bjedstrupvej 9B, Bjedstrup, 8660 Skanderborg

Hvad er den rette problemrepræsentation?
Er det de små skoler, der er for dyre? Eller er det de store skoler, der er for billige?

Kære politkere.
I har peget på et problem, og I har forsøgt at finde en løsning. Det politiske flertal til at gennemføre
forslaget er nu forsvundet, og I skal nu finde andre veje til at løse det præsenterede problem.
Jeg vil fortælle jer om levede effekter af problemrepræsentationen, og jeg vil bede jer overveje, om
problemet skal omformuleres.
Politiske tiltag formes af bestemte problematiseringer og grundlæggende antagelser. Og tiltagene har
konsekvenser for de mennesker, som de er målrettet. Det er derfor vigtigt, at problemer repræsenteres
grundigt, og at grundlæggende antagelser udfordres, inden der træffes beslutninger.
Jeg har meget stor respekt for jeres ønske om gennemsigtighed og borgerinddragelse i processen omkring
ændret struktur for skoler og dagtilbud i Skanderborg Kommune. Jeg ved, at I har brugt ufattelig mange
timer på at lytte og forholde jer til alle de mennesker, som har kunnet imødese forskellige konsekvenser af
jeres forslag til ændret struktur. Og I har brugt mange timer på at drøfte tingene med hinanden og internt i
jeres partier. Jeg har oplevet en proces, hvor der inden forslaget ikke blev lyttet særlig meget.Men særligt i
denne høringsfase er der faktisk er blevet lyttet, og det er lykkedes mange af jer at justere grundlæggende
antagelser undervejs. Det skal I alle have tak for!
Men desværre præsenteres en del af problemet fortsat på en måde, som afføder særdeles negative
effekter for os, som bor i landdistrikterne. Der tales om, at udgiften pr. elev på landsbyskoler er for høj, og
vi har i denne proces skullet bruge enrome kræfter på at huske alle på, at tildelingsmodellen er lavet om, så
udgiften pr. elev faktisk er blevet betydeligt lavere på de mindre skoler. Udgiften pr. elev i på Bjedstrup
Skole ligger i dag lige under landsgennemsnittet. Og alligevel har vi hørt politikere fra flere partier
præsentere problemet på en måde, hvor man nærmest får oplevelsen af, at de ca. 8000 andre børn i
kommunen har et dårligere skoletilbud, fordi vi er for dyre herude på landet. De vil i hvert få et bedre
tilbud, hvis man lukker Bjedstrup Skole og Hylke skole. Det er en meget uheldig problemrepræsentation!
Midt i høringsfasen har Radikale Venstre meldt ud, at de vurderer skoler med mindre end 15 elever pr.
årgang er for små til at sikre social og faglig udvikling samt økonomisk bæredygtighed. Danmarks
Lærerforening vurderer, at den nedre grænse for at sikre en kritisk faglig og social masse er 10 elever pr.
årgang, så Radikale Venstres vurdering må antages at være baseret på udelukkende økonomisk rationale.
I Bjedstrup kunne vi jo være fint tilfredse med Radikale Venstres udmelding lige nu, hvor der er massiv
elevtilgang til skolen med forventet gennemsnit på 20 elever pr. årgang i 2025. Men vi kan slet ikke se dette
som den nedre grænse. Når et ensidigt økonomisk rationale bliver styrende for problemrepræsentationen
undlader man at adressere andre aspekter.
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Det økonomiske fokus skaber voldsom uro i landdistrikterne. Hvordan skal man tænke om sin fremtid, hvis
man fx bor i Veng, Ejer Baunehøj eller Voerladegaard skoledistrikter. I alle tre distrikter er det sandsynligt,
at der kan komme perioder, hvor der ikke er elever nok til et gennemsnit på 15 pr. årgang.
Fremstillingen af vores børn som betydeligt dyrere end andres børn er ikke ny. Desværre bliver den hevet
op af hatten, hver gang der er pres på skolebudgetterne. Vi herude på landet udpeges således som
problemet. Og det er den problemrepræsentation, som er dybt ubehagelig.
Vi hører endda politikere sige til os, at vi skal gøre os selv lidt mere ”lækre”, og at vi skal passe på med at
lyde ”forkælede”. Lækkerheden er vist noget med, at vi skal huske at fortælle om alle de mange timer
frivilligt arbejde, der er forbundet med at være forældre på en lille skole. Og vi må endelig ikke taget noget
for givet og skal passe på med at lyde for krævende. For så er vi forkælede!
Narrativet om, at de små skoler er for dyre, er letkøbt argumentation på de skoler, som oplever at mangle
økonomi. Og vi har i denne proces omkring ny struktur set skolebestyrelser fra nogle af de større skoler
stemme i koret om, at det er de små, der er for dyre. Der sker således en splittelse i kommunens
skolevæsen mellem land og by. Og denne splittelse er I medskabere af!
Kunne problemet præsenteres anderledes?
Kunne man forestille sig en problemrepræsentation, der ikke peger på bestemte lokalområder som
problemet, men at man adresserede problemet på en anden måde?
Der er brug for flere skoleklasser og flere dagtilbud i Skanderborg Kommune, da antallet af børn i
kommunen er stigende. Måske kunne man formulere en ambition om at prioritere kommunens børn i
stedet for at være blandt de 10 kommuner i landet, som bruger færrest penge til folkeskolen.
Med en sådan ambition kunne vi gå væk fra at skulle centralisere og omfordele og i stedet investere i
kommunens børn og unge. Skanderborg Kommune kunne med en sådan ambition skabe øget tryghed i
landdistrikterne og sikre et mangfoldigt skolevæsen og sammenhængskraft i hele kommunen.
En ny problemrepræsentation ville da være, at det er de store skoler, der er for billige. Og med en sådan
repræsentation er løsningerne pludselig nogle andre…
Det hele handler om jeres prioriteringer. Så lad os se jer tage ansvar for gode investeringer i vores børns
fremtid i stedet for at
Jeg ikke undlade at perspektivere alt dette til den læring, der har været i denne Coronatid. Vi har i denne
besynderlige tid oplevet, hvordan skoler og dagtilbud har skulle ændre på deres hverdag med børnene. Og
her har vi set, at børn trives utrolig godt i mindre enheder, og at det har mange positive effekter at være
meget ude i løbet af en skoledag. I de mindre enheder er der andre muligheder for fordybelse og oplevelser
af nærvær og samhørighed.
Skolerne i landdistrikterne er mindre enheder. Og herude på landet kender vi allerede de positive effekter
ved de små enheder. Det er jo derfor, at vi har truffet valg om, at vores børn skal vokse op her.
Skanderborg Kommune har bevaret de mindre enheder i perioder, hvor andre kommuner har centraliseret
og troet på stordriftsfordele. Men vi ser i dag mange af disse kommuner bryde nogle af de store enheder
ned igen og vende tilbage til de mindre enheder. Det er der gode grunde til.
Vi skal værne om vores mangfoldige skolevæsen, der udover at sikre plads til børns forskellighed også er
med til at binde landsbysamfund sammen.
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Alken 15.09.2020

Det støvregner. Sørensen løber med lange skridt fra sin tjenestebolig over gruset i skolegården. Beige
sokker i sandaler, beige rullekrave og brune bukser med pressefolder. Han har travlt, for morgensang
starter nu. Børnene står parat i gangen uden for deres klasselokaler. Skolens store gang. Lærerne er der. Vi
er der alle sammen. Vi synger ’Op al den ting’ og måske en mere rytmisk sang efter beskederne. Måske
’Æbler lyser rødt’. Så er der fadervor. Det gør ikke noget. Det er rart, og vi kender det. Vi kender alle
sangene i den røde sangbog. Vi synger højt, og vi er sammen i et vidunderligt øjeblik. Sangene siger mig
noget og giver mig en stemme. De rammer en streng indeni af sorg og glæde blandet sammen. De siger
mig, at jeg ikke er alene. Jeg forestiller mig alle konger på rad, der prøver at sætte et blad på en nælde.
Vi er i starten af 80’erne, og jeg går i Bjedstrup skole.
Hver morgen startede sådan. Jeg elskede at gå i skole. Jeg kendte alle lærerne. Bodil, der kunne spille alle
sangene i både den gule og blå sangbog på det gamle opretstående. Senere fik vi Pip som musiklærer. Hun
kunne rappe og havde en dag et keyboard med. Vi havde aldrig set noget lignende. Hun komponerede
sange til os til blokfløjteundervisningen. Min hed ’Signe’ og gik op og ned ligesom mit humør. Det sagde
hun. Anders, vores dansklærer, var - sammen med Bente - en af de unge, som man godt kunne overtale til
en gang stikbold. De to kørte sammen til skole, så vi sagde at de var kærester. Selvom vi godt vidste at
Anders havde Bitten derhjemme. Bente var en streng og dygtig lærer, og vi piger sukkede efter at have
langt lyst hår som hendes. Så ville vi crepe det eller flette det, så det fik bølger. Hun kunne godt gøre lidt
mere ud af det, syntes vi.
Sørensen vogtede over sit kartotek på skolebiblioteket. Han insisterede på, at ordet ’pony’ i bogen ’Ponyen
Lille Lyn’ skulle udtales med langt og lukket ’o’, da det ikke efterfulgtes af dobbeltkonsonant. Når jeg sagde
det rigtigt, kunne jeg låne bogen. Han var en reglernes mand – det kunne vi regne med. Han kunne også
skråskrift. Karen-Margrethe i børnehaveklassen bandt os med et smil fast til bordet ’så vi ikke løb nogen
steder’, og så vi kunne knytte en klokkestreng i julegave til vores mor og far. Kalle var skolens pedel, og han
spillede op til dans på sit stueorgel i gymnastiksalen til den årlige skolefest. ’Tyv, ja tyv, det skal du være’ og
’Ris, Ras filijongonggong’. Alt imens de voksne spiste ostemadder med grøn peberfrugt og røg cigaretter
inde i klasseværelset ved siden af.
Man kan kalde dette indlæg patetisk. Man kan sige, at det taler om en skole, som for længst er væk og
borte. Og det er rigtigt. Bjedstrup skole har ændret sig en del siden jeg gik der. Men min pointe er, at jeg
husker Bjedstrup skole helt tydeligt. Jeg vil altid vil huske den. Bjedstrup skole er gammel og hviler på
traditioner, som har været med til at forme mig til den jeg er i dag. Mig og mange andre. Skolen var for mig
en tryg ramme, som jeg hver dag kunne regne med. Alle kendte alle, og lærerne gav af sig selv - udover
bare det professionelle. Vi følte os set og anerkendt. Vi var stolte af vores skole. Det var netop VORES skole
og vi var alle vigtige brikker her. Vi havde en god ballast af værdier, som vi slet ikke satte spørgsmålstegn
ved, når vi skulle flyve fra reden og ind på den store Mølleskole i Ry. Vi lærte samhørighed og at være gode
ved hinanden. Vi så, at alt hvad vi gjorde, havde en indflydelse og en indvirkning på andre mennesker. Vi
blev poetiske mennesker, der i hjertet vidste, at vi havde fat i noget helt essentielt. Vi mærkede autenticitet
og sammenhængskraft.
Så kære politikere: Det er med stor sorg, at jeg ser, at vi er så tæt på en lukning af Bjedstrup skole. I dag,
hvor jeg arbejder med udvikling af uddannelse, ved jeg, at de studerende vil have samhørighed. De vil
anerkendes, og de vil have tydelige forbilleder og en tydelig kultur. Det har direkte indflydelse på deres
trivsel og gennemførelse af uddannelsen. Jeg har i mange år boet i Aarhus og København, men er nu flyttet
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tilbage til mit ophav med mine to piger. I de store byer søger alle det, der er småt. Hvis Bjedstrup skole lå
på Nørrebro, ville den være stopfuld. Det store er yt. Ingen gider det. Det er så håbløst umoderne,
bonderøvsagtigt og fremmedgørende at tænke i sammenlægninger, centraliseringer og et hæsblæsende liv.
Boxen i Herning, store biler, store huse. Krom og sort. Uden historiens fylde. Det er - for min del - og mange
andres – ikke det jeg er flyttet tilbage på landet efter. Så jeg siger: Vær visionære, vær dem der tør tro på
det der syner småt, men er stort. Dem der tør være autentiske og føre politik med hjertet. I bliver husket.
Vil I ikke være dem, der bliver husket for at sætte en ny trend med kvalitet i højsædet (ligesom Holbæk
Kommune)? Vil I ikke være foregangsfolk og vise andre, at hvor der er vilje, er der vej? I kan stadig nå det.
Stop med at nisse rundt og flytte stolene på dækket af Titanic. Stå i stedet forrest i ægte og bæredygtige
forandringer. Hvis skolen først lukker, kan I ikke sætte bladet på nælden igen. Så er der sket et svigt, et brud
på historien, som ikke kan gøres ugjort.
Tro, håb og kærlighed
Signe Marie Viborg
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Dover Gymnastik Forening

For- og mellemnavn(e)

Morten Birch

Efternavn

Larsen

Vejnavn

Emborgvej

Husnummer
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Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By
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Høringssvar

Bjedstrup Skole – et samlingspunkt for Dover Gymnastik Forening
Dover GF er en gymnastik og idrætsforening som holder til på Bjedstrup Skole, og bruger skolens faciliteter
til at tilbyde en række aktiviteter til lokalbefolkningen i landsbyerne omkring skolen. Men Dover GF er
meget mere end en idrætsforening. Det er et samlingspunkt for både sociale aktiviteter og idræt for hele
området. Det er her vi mødes efter arbejde, her vi møder nye mennesker, stifter nye venskaber og byder
nytilflyttere velkommen til området.
Det er en forening, hvor vi har fokus på at skabe en aktiv og sund hverdag for både børn og voksne, men
hvor det sociale er mindst lige så vigtigt som selve idrætten. Her er plads til alle. Vi har fokus på at være
aktive, at træne og blive bedre, men det vigtigste er at have det sjovt sammen, at opbygge venskaber og
relationer.
Dover GF har et tæt og godt samarbejde med Bjedstrup Skole, hvor vi både bruger skolens idrætshal,
fodboldbane og udeområde. Vi bruger skolens redskaber, og skolen bruger Dover GFs redskaber.
Foreningen er baseret på frivillighed og har ingen lønnede trænere. Det betyder, at vi kan tilbyde vores
aktiviteter til en meget lav kontingentsats, og dermed sikre, at alle børn og voksne har mulighed for at
deltage i aktiviteterne. Vi har et program der strækker sig bredt og omfatter både fodbold, gymnastik,
volleyball, fitness, floorball, dans, yoga, bueskydning, adventure og udeliv, bordtennis m.m. Og vi er derfor
med til at sikre, at alle kan finde en aktivitet som passer til lige netop dem, og dermed sikre en aktiv og
sund hverdag.
Hvad vil en lukning af Bjedstrup Skole betyde for Dover GF?
En lukning af Bjedstrup Skole betyder ikke nødvendigvis, at Dover GF skal lukke eller flytte. Men det vil med
stor sandsynlighed betyde, at langt hovedparten af børneholdene, som udgør over halvdelen af holdene i
Dover GF, vil blive lukket. Både fordi det vil være meget svært at konkurrere med idrætstilbuddene i Ry, og
ikke mindst fordi, børn og forældre i dag nyder godt af, at idrætsaktiviteterne foregår i umiddelbar
forlængelse af skoledagen. Mange af børneholdene starter kl. 15 eller kl. 16, og trænerne går derfor over
og henter børnene i børnehaven eller i fritidsklubben. På den måde, er Dover GF også med til at sikre en
bedre balance mellem skole, fritid og arbejde, da forældrene ikke skal skynde sig hjem for at hente
børnene, og derefter fragte dem til en fritidsaktivitet.
Samtidig skaber sammenhængen mellem skole og fritidsaktiviteter et helt unikt sammenhold for børnene
på tværs af klasser og aldersgrupper. Ligeledes sikrer det, at børn der ikke kommer fra skolens distrikt kan
deltage i fritidsaktiviteter med deres klassekammerater, og dermed blive en del af fællesskabet, på lige fod
med de børn som bor i området.
På vegne af medlemmer, trænere og bestyrelse i Dover GF, vil jeg derfor på det kraftigste anbefale, at en
lukning af Bjedstrup Skole fjernes fra det nye skolestrukturforslag. Skolens fortsatte eksistens som
folkeskoletilbud er essentiel for Dover GF, og for at sikre en tryg, sund og aktiv hverdag for både børn og
voksne i landsbyerne omkring Bjedstrup Skole.

Med venlig hilsen
Morten Birch Larsen
Formand, Dover Gymnastik Forening
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Fællesbestyrelsen ved Herskind skole og børnehus
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Vejnavn
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Husnummer

50

Etage
Side/Dør
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By
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Høringssvar
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Medunderskrivere
Styregruppen Herskind - det unikke fællesskab, Landsbyrådet for
Herskind, Skivholme og Herskind Hede,
Herskind Boldklub,
Menighedsrådet i Skivholme, Sjelle og Skjørring sogne
Sjelle Bylaug.
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- Pixi-rapport fra Herskind - det unikke fællesskab.pdf
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Høringssvar vedr. forslag om ny skolestruktur - oktober 2020
Skrevet på vegne af Fællesbestyrelsen ved Herskind skole og børnehus.
Medunderskrivere: Styregruppen Herskind - det unikke fællesskab, Landsbyrådet for
Herskind, Skivholme og Herskind Hede, Herskind Boldklub, Menighedsrådet i Skivholme,
Sjelle og Skjørring sogne og Sjelle Bylaug.
Til byrådet i Skanderborg kommune.
I Herskind, Sjelle og Skjørring har vi med interesse læst udspillet til ny skolestruktur. Vi er
taknemmelige for, at en nedlægning af overbygningen i Herskind ikke indgår i forslaget. Vi er
glade for, at Undervisnings- og Børneudvalget har set de styrker og potentialer, der er i
Herskind Skole og Børnehus og har forstået skolens visioner såvel som betydningsfulde
rolle i lokalsamfundet. Med bevarelse af overbygningen på Herskind Skole og Børnehus går
vi en positiv fremtid i møde, hvor god udvikling i samarbejde med skolens ambitiøse ledelse
kan udfolde sig og vise sit værd som en aktiv skole i fremtidens landsby.
I en organisation som Herskind skole og børnehus er nærværende ledelse afgørende for
sammenhængskraften med lokalsamfundet. Vi ser derfor ikke, at fælles ledelse med andre
skoler er en løsning i Herskind. Skolen er et aktiv i hele lokalsamfundet og bidrager til en
bæredygtig struktur ikke blot for skolen, men for hele lokalsamfundet.
Som helhed er vi i Herskind, Sjelle og Skjørring bekymrede for tilgangen om at afvikle de
mindre og dyreste skoler. Når landsbyskolernes budget sammenlignes med de større
enheder i kommunen, fremstår de mindre skoler dyre. Det er dog i højere grad et udtryk for,
at de store skoler i Skanderborg kommune er underbudgetterede. Det er
bemærkelsesværdigt, at Skanderborg kommune i forhold til sammenlignelige kommuner
bruger forholdsvis begrænsede midler på deres skoletilbud. (Kilde: Nøgletal.dk. Social og
indenrigsministeriets opgørelse over kommuners budgetterede nettodriftsudgifter til
folkeskolen pr år pr. elev - her ligger vi nr. 89 ud af 98 kommuner)
Som borgere i Skanderborg kommune ønsker vi, at ALLE børn får det bedste skoletilbud
uanset hvor i kommunen, man har bosat sig. Herskind Skole og Børnehus kan også i
fremtiden bidrage til et skoletilbud med diversitet i Skanderborg Kommune med fokus på
udvikling, læring, faglighed og trivsel, idet vi tilbyder en organisation fra børnene lærer at gå
til de, som unge mennesker kan få kørekort.
Såfremt byrådet ønsker mere indsigt i, hvad Herskind og omegn som lokalområde såvel som
skoleorganisation har at tilbyde henvises til vedhæftede indlæg til debatten.
(Rapporten “Herskind Skole og Børnehus. Det unikke fællesskab. Et indlæg til debatten om
ændring af skolestruktur i Skanderborg kommune)
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Et indlæg til debatten om ændring af skolestruktur i Skanderborg Kommune
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Forord

V

i er et landsbysamfund med en mindre skole. Men hvad vi
ikke har i størrelse, har vi i sammenhold og engagement.
Det, at være en lille skole, giver mulighed for både store
og små at få deres stemme hørt og taget i betragtning. Det er også
derfor, at vores elevråd har muligheden og engagementet til at
lave store ting.
På et skoleår har elevrådet genskabt vores gamle grupperum.
Hvor det før var et gammelt, slidt og ubrugt rum, er det nu
blevet malet, dekoreret og lavet til et samlested for alle elever.
Dette foregik i partnerskab med Herskindsigt, der er den lokale
nyhedsavis. Det, at kunne samarbejde med lokale virksomheder,
sker også ved Herskind Skole og Børnehus, og vi har derfor flere
ressourcer til at forbedre elevernes hverdag uden at bruge større
økonomiske midler.
Herskind Skole og Børnehus lægger vægt på at tage ansvar og
vise initiativ. Dette — sammen med at kunne ændre større ting
på skolen — gør, at de unge mennesker kan lære at tage ansvar
og lære at være i en position, der kræver lederevner. Det er en
ekstrem vigtig lærdom, der kan gavne langt ud i fremtiden.
De mindre får stemme både i og uden for elevrådet. Alle de større
beslutninger, der bliver taget, er de yngre elever også med i. De
små ser derfor også de store som rollemodeller — og ikke store,
mærkelige kæmper, som det tit sker på større skoler.
At fjerne overbygningen ødelægger denne cyklus. De store, der
har tid til at sætte de større ting i gang, er væk, og de små har
ikke længere nogle rollemodeller, de kan læne sig op ad. Vores
landsbysamfund har brug for overbygningen på Herskind Skole
og Børnehus for alle elevers skyld.
Maja Schriver Offersen og Vitus Muff Aagaard
Elevrådet på Herskind Skole & Børnehus
Maj 2020

Foto: Henrik Nielsen
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RAPPORTEN PÅ
TO MINUTTER
På Herskind Skole og Børnehus har vi - populært sagt - vores børn, fra de
lærer at gå, til de kan køre bil. Skole og børnehus er placeret på samme
matrikel og fungerer som en landsbyordning. Det giver alle muligheder
for at skabe en sammenhæng fra vuggestue til afgangsprøve.
Ifølge professor Peter Allerup er det tydeligt, at der ikke er belæg for, at
større enheder giver bedre trivsel, hverken fagligt eller socialt. Det må
derfor være et klart incitament for Undervisnings- og Børneudvalget til at
gentænke deres organisationsprincipper, samt at hele byrådet overvejer,
hvilke mindre samfund der skal være plads til i Skanderborg Kommune.
Ved Herskind Skole og Børnehus er lokalernes brug fleksible, og der
kan genetableres klasselokaler, hvilket giver mulighed for at håndtere
variation i antal elever pr. årgang samt for udvidelser med elever fra
andre skoledistrikter eller kommuner.
Herskind skole og børnehus har stor opbakning blandt borgerne.
Borgerne ønsker fortsat en overbygning, således at skolen kan rumme
vores børn fra vuggestue til 9. klasse.
Vi ser tre scenarier for Herskind Skole og Børnehus i 2036/2037, der hver
giver forskellige muligheder for udnyttelsen af lokalerne:

Scenarie 1 - Drømmescenariet
Herskind hjælper med at løse 1,5% af Skanderborg Kommunes samlede
udfordring på skoleområdet.

Scenarie 2 - En større skole
Herskind hjælper med 6,7% af Skanderborg Kommunes samlede
udfordring på skoleområdet.
"Vi i elevrådet har til opgave at få elevernes stemme hørt - og vi kan nemt sige en ting
med sikkerhed:

Scenarie 3 - En skole uden overbygning
Herskind forhindres i at bidrage til at løse Skanderborg Kommunes
udfordringer på skoleområdet.

4

Eleverne i Herskind Skole og Børnehus vil IKKE skifte til en ny skole efter 6. klasse."
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VORES BIDRAG TIL
EN LØSNING

Foto: Henrik Nielsen

D

HERSKIND - DET UNIKKE FÆLLESSKAB — MAJ 2020

a borgermødet den 18/3-2020 i Herskind måtte aflyses på grund af Covid-19, har vi i
styregruppen valgt at samle alle vores ideer og tanker i dette dokument, så vi også får en
chance for at give vores synspunkter til kende om den kommende skolestruktur.

Det har fra starten været en helt konkret valgt “rød tråd” i styregruppens arbejde, at vi i
Herskind vil arbejde med en løsning, der kan medvirke til at løse Skanderborg Kommunes
udfordringer på skolestrukturen. I det følgende vil vi gerne præsentere vores bidrag til en
løsning og fortælle om vores skole og lokalsamfund.
Vi må ikke glemme, at skolepolitik er lokalpolitik.
I det følgende benyttes termen HSB som forkortelse for Herskind Skole og Børnehus.
Selvom der er en risiko for at blive opfattet som uambitiøse og indadtænkende, så arbejder vi
i Herskind skoledistrikt med en løsningsmodel, der som udgangspunkt går på at bevare den
nuværende overbygning. Det skal ikke opfattes, som om vi ønsker, at skolen kun skal være for
de elever, der kommer fra Herskind skoledistrikt - tværtimod. Skoleledelsen arbejder allerede i
dag med at skabe en skole med kant - en skole, der har fokus på innovation ud fra overskriften:
“INNOVATION OG DET 21. ÅRHUNDREDES KOMPETENCER”
Forskning peger på, at 80% af de jobs, vores børn i 0. klasse skal bestride, ikke findes i dag.1
Det betyder, at skolen skal arbejde med at skabe forandringsparate elever med fokus på
motivation, meningsskabelse/moderne dannelse, tværfaglighed, projekter med udgangspunkt
i reelle problemstillinger, nye teknologier og projekt-eftermiddage og brudte uger. En
målsætning, som den nuværende skoleledelse er i fuld gang med at implementere. En skole med
kant vil ligeledes kunne tiltrække elever uden for skoledistriktet - i dag kommer 6% af eleverne
fra andre kommuners skoledistrikter.2

"Elever på store skoler klarer sig fagligt bedre. Men det skyldes, at de store skoler
ofte ligger i byerne, hvor forældrene er rigere, har bedre uddannelse og jobs end i
landdistrikterne. Faktorer, som har betydning for børnenes præstationer. Når man
korrigerer for forældrenes socioøkonomiske status, forsvinder forskellen mellem store
og små skoler.”

Der kan på skolen skabes plads til endnu et overbygningsspor i de eksisterende rammer. Ved at
beholde og på sigt udvide til to spor på Herskindskolen, vil Skanderborg Kommune kunne spare
på forventede anlægsudgifter i Galten-Skovby, hvor der i forvejen er et underskud af lokaler i
forhold til den forventede elevprognose.

“De små skoler har en fordel i form af nærhed og transparens. Afstanden mellem
forældre og ledelse er mindre, og hvis man kan udnytte og dyrke det, så er det en styrke.”

En af kvalitetsmarkørerne i Skanderborg Kommunes oplæg til en ny skolestruktur er, at
overbygningsklasserne skal bestå af minimum to spor for at leve op til de kommende krav.
Argumentet er ifølge kommunen at skabe muligheder for eleverne, så de er fagligt og socialt
godt klædt på, har en tro på egne evner og lyst til fordybelse og mod på at lære nyt.

“Hvis jeg var kommunalpolitiker, ville jeg ikke kunne hive en eneste rapport eller
undersøgelse frem noget sted, som kan underbygge, at der er penge at spare ved at slå
skoler sammen. Dokumentationen for det findes ikke.” 3

I forbindelse med vores arbejde i styregruppen har vi haft et nært samarbejde med Peter Allerup
(Professor emeritus i pædagogisk statistik (psykometri), Danmarks Institut for Pædagogik og
Uddannelse), netop for at sikre at vi alle arbejder med faktuelle oplysninger i forhold til hvad,
der skaber det bedste oplæg til en skole.

1
2

https://bm.dk/media/9600/rapport-klar-til-fremtidens-job.pdf
tal fra Elevtalsprognose Skanderborg Kommune 2020/21-2036-37
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EN SKOLE MED VISIONER
På HSB er værdierne faglighed, sundhed, bevægelse og trivsel i fokus. I skolens hverdag
spejles værdierne, og de er en integreret del af alle daglige aktiviteter.
I december 2018 tiltrådte en ny ledelse på HSB. Det følgende er udarbejdet på grundlag
af skolens udviklingskontrakt - en kontrakt, der har fællesbestyrelsen ved HSBs fulde
opbakning og er godkendt at direktionen ved Skanderborg Kommune. Af kontrakten
fremgår det, at det er en ny ledelse, som har ambitioner for stedet, og det ses endvidere
tydeligt, at der er et ønske om progression for organisationen HSB også i mange år frem.

“Herskind Skole og Børnehus har altid været god til at søge nye projekter, der kan
være med til at skabe bedre dannede elever. Her kan henvises til det projekt, der blev
kørt på tværs af landegrænser, der hed “Better E-safe than Sorry” med eTwinning
organisationen. Ved hjælp af kreative produktioner kommunikerede eleverne fra
forskellige europæiske lande om, hvordan man skal agere mest ansvarligt på internettet.
Klassen endte med at vinde prisen “Bedst i eTwinning i DK 2016” og vandt nogle
programmerings-robotter, der senere blev brugt som undervisningsmateriale. Projektet
var med til hhv. at undervise i engelsk og hjælpe eleverne med at finde en tryg og sikker
måde at agere på internettet. Projektets store succes skyldes lærernes store fokus på
hvert enkelt individ og engagement i den kreative proces.”
Emma Hampe Kring og Tobias Harry Jensen, læserbrev i Galten Folkeblad

En organisation – lokalt og kommunalt
På HSB har vi - populært sagt - vores børn, fra de lærer at gå, til de kan køre bil. Skole
og børnehus er placeret på samme matrikel og fungerer som en landsbyordning. Det
giver alle muligheder for at skabe en sammenhæng fra vuggestue til afgangsprøve.
En institution, hvor overgange bliver til sammenhænge, og hvor vi arbejder ud fra
de samme grundværdier, hvad enten man er lærer, pædagog, leder eller teknisk
servicepersonale.
Ved disse overgange vil der ofte være videnstab om det enkelte barn, men på HSB
arbejdes der målrettet for at etablere procedurer, således at viden fastholdes og bruges
fremadrettet for at sikre læring og trivsel. Samtidig arbejdes der med, at børnehuset i
det daglige besøger og benytter skolens faciliteter, bl.a bibliotek, hal, kultursal, SFOlokaler mv.
Skolen er stærkt forankret i lokalsamfundet, og dette afspejles i, at HSB er et naturligt
valg for størsteparten af områdets forældre.

Fremtidens kompetencer
Forskning peger på at 80% af de jobs, som vores børn i 0. klasse skal bestride i
fremtiden, ikke findes i dag4. Skolens sigte er derfor i højere grad at løfte blikket fra
den fagopdelte undervisning og arbejde med de kompetencer, som forskning peger
på bliver essentielle at kunne bestride i fremtiden. Vi ved også, at mange elever mister
motivationen, særligt fra 6. klassetrin5 6 7, og vi forventer, at vi med vores fokus på HSB
kan være med til at motivere eleverne og skabe mening for dem i arbejdet med design
thinking og det 21. århundredes kompetencer.
Skolens ledelse igangsatte hurtigt arbejdet med disse kompetencer og er nu inde i 2. år i
et 3-årigt udviklingsprojekt, hvor der faciliteres arbejde med design thinking og det 21.
århundredes kompetencer i den daglige undervisning.
Skolen er altså allerede kommet i mål med nogle tiltag, nogle tiltag er justeret, og andre
er opstået, som det fremgår af følgende.

Som noget nyt og visionært arbejdes der med projekteftermiddage for alle klassetrin,
således at innovativ tænkning indføres i skolebarnets første år. Skolen er i den
forbindelse i gang med at indrette et fablab. I dette skoleår har skolen og elevrådet i
samarbejde med lokale ildsjæle etableret et redaktionslokale til både skolens elever
(Herskind News) samt det lokale medie Herskindsigt, som både kommer i trykt form
såvel som med ugentlige podcasts.

Forandringskulturer
HSB er en skole kendt for at prøve kræfter med nye læringsudviklende aktiviteter som
blandt andet eTwinning og bevægelse i undervisningen.
Derfor er HSB optaget af, hvordan elevernes faglige udbytte øges i brugen af forskellige
læringsdidaktikker. Der arbejdes på skolen med at indsamle data om både faglighed og
trivsel. Dette fokus på data kan løfte kvaliteten af både det faglige niveau og trivslen på
skolen og derigennem også skabe plads til, at alle børn kan lære og udvikle sig på HSB.

“Uden Herskindskolens målrettede, kreative og sociale læringsmiljø, havde jeg ikke
kunne stå så stærkt på de punkter, som jeg gør i dag.”
Tobias Harry Jensen, tidligere elev

“Jeg er født og opvokset i Herskind, og jeg har gået på Herskindskolen hele mit liv.
Herskindskolen har gjort mig til et dannet menneske og har skubbet mig ud i livet
på det rette spor.”
Emma Hampe Kring, tidligere elevrådsformand

https://bm.dk/media/9600/rapport-klar-til-fremtidens-job.pdf
5
https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-08/5_former_for_motivation.web%20%281%29_0.pdf
6
https://www.folkeskolen.dk/560297/saadan-motiverer-du-dine-elever
7
http://www.skoleborn.dk/feb_nyhed_2016/
4
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Inkluderende læringsmiljøer

Styrkede læreplaner

Både nationalt og kommunalt ser vi, at flere og flere elever ikke kan rummes i
vores almene skoletilbud8. På HSB er vi optagede af og forpligtede til at skabe
et tilbud, der kan rumme så mange af skoledistriktets børn som muligt. Vi ved
fra forskning, at personalets relationskompetence er en nøglefaktor i at skabe
inkluderende læringsmiljøer og dermed også en inkluderende tilgang til den
enkelte elev9. Derfor arbejdes der med et relationskompetenceprojekt, hvor
hele skolens undervisningspersonale bliver kompetenceudviklende netop i
dette felt.

HSB er ikke blot en skole - men inkluderer også et børnehus med både
vuggestue og børnehave. I ledelsen er der fokus på at skabe en ny struktur i
børnehuset og at skabe en helt ny kultur blandt nye og gamle medarbejdere
i huset. Det arbejde forløber efter planen og børnehusets personale og
daglige ledelse arbejder med ”Den styrkede Læreplan”, som grundlag for den
pædagogiske udvikling.

“Vores barn og vi er blevet mødt med åbne arme og stor forståelse for vores datters udfordringer.
Skolen er utrolig god til at imødekomme og hjælpe vores datter med en god struktur, som gør, at
hun er glad for at gå i skolen.”
Louise Funk, bosiddende i Galten

“Jeg er overbevist om, at det nære miljø ved HSB giver rigtig god mulighed for dannelsen af gode
relationer mellem elever og lærere.”
Stine Tollestrup Jensen, mor til tre, nytilflytter

“Jeg ved godt, at man har en tendens til kun at huske de gode ting, men jeg husker virkelig
Herskindskolen som et sted, hvor der var plads til alle, og hvor skolegang blev taget alvorligt.
Jeg synes, at vores klassemiljø blev ekstra godt de sidste tre år, da man var ved at blive rigtig
udviklede mennesker sammen med nogle, som man havde delt en stor del af sin opvækst med, og
som man kendte rigtig godt.”

“Rundt i huset kan man se, der bliver arbejdet med de nye styrkede læreplaner. Der bliver
dokumenteret og synliggjort, hvilke læreplaner de forskellige aktiviteter i løbet af dagen, hører
til, så det bliver gennemskueligt for alle os forældre. Både i vuggestue og børnehave bliver det
italesat, så det er forståeligt, uden at man har en pædagogisk baggrund. Det giver en stor tryghed
i hverdagen, at vi ved, der er mål og mening med vores børn.”
Louise Fonnesbæk, mor til tre, uddannet pædagog

8
9

https://www.kl.dk/media/22980/udviklingen-i-elever-i-specialtilbud.pdf
https://www.folkeskolen.dk/585369/forskning-gode-relationer-kraever-selvindsigt
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ET CENTRUM I UDKANTEN AF
SKANDERBORG KOMMUNE
Herskind, Skivholme, Sjelle og Skjørring er
landsbyer i den nordlige del af Skanderborg
Kommune. Vi er ca. 2100 indbyggere og
har udover vores skole også en lokal brugs,
bofællesskabet Hertha, et lokalt erhvervsliv
og et yderst aktivt foreningsliv inden for
bl.a. sport og kultur. Landsbyerne er alle
kendetegnet ved et stort, engageret fællesskab
på tværs af både alder og baggrund.
Herskind by er vokset med hele 28,5% i de
seneste 10 år (de seneste 45 byggegrunde blev
solgt på under 5 år). Det er den højeste vækstrate
i hele kommunen. Et centralt element for de
mange tilflyttere er, at der i byen findes en
skole, der rækker hele vejen fra 0. til 9. klasse.
Selvsamme tilflyttere finder vi også i byens
foreninger, enten som frivillige, som udøvere
eller som en del af bestyrelserne - et bevis på
en integreret by i fortsat udvikling. Forsvinder
det nuværende skoletilbud, er der også en
risiko for, at det vil påvirke evnen til løbende
at tiltrække og fastholde tilflyttere og dermed
også nye ildsjæle til områdets øvrige tiltag.
“Jeg oplever, at Herskind Skole og Børnehus
er rigtig gode til at dyrke de nære og simple
historier til noget meget positivt og stort.
Vi er flyttet hertil fra en større bydel uden
for Aarhus, hvor der var mange tilbud i og
omkring skolen, men der var ingen opbakning,
sammenhold eller fællesskabsfølelse. Det
er helt anderledes her. Her værner man i
stor grad om vores lokalsamfund, og her er
en stemning, der summer af glæde og vilje.
Man er fx nødt til at sætte begrænsning på
medhjælpere til en arbejdsdag, det er jo helt
fantastisk, og noget vi ikke havde oplevet før!”
Henrik Axelsen, far til tre

14

“Vi valgte Herskind da den lå perfekt
afstand til vores jobs, som ligger
omkring Aarhus, så vi stadig kunne
cykle og behøvede kun en bil. Vi
havde godt hørt om, at Herskind var
en by, hvor der var et enormt stort
sammenhold. Vi er ikke blevet skuffet.
Den energi, der er i at være en lille
landsby, og hvor hurtig vi kommer ind
på hinanden, og hvor vi vil hinanden,
byen og skolen/børnehuset. Vi har både
været i børnehuset og har en dreng i 0
klasse. Vi valgte også området, fordi der
både er børnehus og skole helt op til 9
klasse.”

Som diagrammet viser, ligger Herskind rigtig godt,
når det handler om at bidrage til kommunens vækst.

Ulrik Larsen
“Vores datter gik i en privat børnehave,
og vi forventede, at hun skulle starte i
den tilknyttede friskole. Som forældre
talte vi om at undersøge, om der var
en kommuneskole i vores område, der
kunne tilbyde noget af det, som gjorde,
vi havde valgt friskolen. Efter kort søgen
fik vi hurtigt øje på Herskindskolen,
som er en lille, hyggelig landsbyskole.”
Louise Funk Galten

“Vi valgte Herskindskolen, fordi det
er en lille skole, hvor alle lærere
og elever kender hinanden, hvilket
giver stor tryghed for vores børn i
hverdagen. Desuden havde vi hørt
meget godt om Herskindskolen.”
Henriette Torp Boje
mor til to elever
bosiddende i Aarhus Kommune
SamlePDF - side 49 af 168
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Herskind skoledistrikt er mangfoldigt, og forældre vælger det skoletilbud, der efter
deres overbevisning er bedst for netop deres børn. En andel af eleverne i Herskind
skoledistrikt begynder i et andet skoletilbud end Herskindskolen.

Gode muligheder for at tiltrække elever udefra
Herskind skoledistrikt grænser op mod Aarhus Kommune mod øst, Favrskov Kommune
mod nord og Silkeborg Kommune mod vest. Det giver begrænsede muligheder for at
regulere Herskind skoledistrikt, men gode muligheder for at tiltrække børn fra andre
kommuner. Med 13 børn (gennemsnit over tre år) fra andre kommuner svarende til 6%
har HSB det næst højeste antal elever fra andre kommuner (for skoler fra 0. - 9. kl.) både relativt og absolut i Skanderborg Kommune (Tal fra Elevtalsprognose Skanderborg
Kommune 2020/21-2036/37).

Midt i skoledistriktet ligger Den Fri Hestehaveskole, der blev oprettet, da skolen
i Sjelle blev nedlagt. Den Fri Hestehaveskole vælges af nogle borgere i Sjelle og
Skjørring, ligesom de også valgte at benytte den kommunale skole i Sjelle, dengang
den eksisterede.
Familier med tilknytning til Hertha Levefællesskab vælger ofte Rudolf Steiner Skolen i
Skanderborg, da den ligger i tråd med deres livsfilosofi og pædagogiske overbevisning.

Med etableringen af cykelsti mellem Borum i Aarhus Kommune og Herskind, der
netop er blevet fremskyndet af Skanderborg Kommune, vurderes det at blive endnu
mere attraktivt for borgere i Borum og omegn at søge over kommunegrænsen og vælge
Herskind Skole og Børnehus.

Disse valg ligger i tråd med kulturen i delområder af Herskind skoledistrikt, og det er
en del af vores unikke fællesskab at rumme os alle.
Vi ser det som en styrke, at der er to velfungerende skoler i skoledistriktet. Når
det er sagt, forventer vi, at Herskindskolen bliver førstevalg for endnu flere børn i
skoledistriktet fremadrettet, efterhånden som kvaliteten af Herskindskolen bliver
bredt kendt.

Børn fra Lading og Fajstrup, der ligger i Favrskov Kommune, køres 10 km til
Søndervangskolen i Hammel. Vi vil arbejde for, at de fremadrettet kører 3,8 km til
Herskind Skole og Børnehus.
16
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DET SIGER VIDENSKABEN

Peter Allerup har set nærmere på Skanderborg Kommunes anvendelse af
prognoser og modeller til beregning af elevtalsstigning.
Skanderborg Kommune udtaler:

I Herskind - Det unikke fællesskab, styregruppen for ny skolestruktur,
har vi fra første møde haft et ønske om at holde os til fakta og saglige
argumenter i vores dialog med Skanderborg Kommune.

“Vi bruger prognoser fra eksterne rådgivere, der er baseret på anerkendte
statistiske modeller, som kan forudsige elevtallet på kommunens skoler.
Prognoserne er selvfølgelig forbundet med usikkerhed, fordi de hviler
på en lang række forudsætninger, men de er det bedste bud, vi har på
elevtalsprognoser – blandt andet tager de højde for lokale forhold som
planlagte udstykninger og lign. Prognoserne er vigtige, fordi de giver os
mulighed for at iværksætte indsatser med rettidig omhu”.

Vi fik derfor tidligt i forløbet kontakt til Peter Allerup (Professor emeritus
i pædagogisk statistik (psykometri), Danmarks Institut for Pædagogik og
Uddannelse) for netop at få faglige og saglige kommentarer til de mange
input og indlæg, der kommer. I forbindelse med det aflyste dialogmøde
den 18/3-2020 var det planen, at Peter Allerup netop skulle have kastet lys
over disse input. Vi har i stedet samlet hans kommentarer.

På baggrund af ovenstående understreger Peter Allerup:
“Der er ikke anerkendte matematiske modeller på området – der findes
en masse forsøg på lave modeller, som tager højde for mange forskellige
forhold (parametre). Modellerne er altså ikke enslydende, men har – som alle
statistiske modeller – et element af usikkerhed (error) i tillæg til det forhold,
at de bygger på meget forskellige forudsætninger (parametre). Hvis det
’bare’ handlede om at fremskrive en kohorte af eksisterende forældre/elever
gennem et skoleforløb, så er det nemmere, end hvis man også vil planlægge
input ’fra bunden’ , dvs tilflytning, nye fødsler og lignende”.

Befolknings- og elevprognosen
Et meget centralt punkt i de rapporter og beregninger som Skanderborg
Kommune udgiver, er den såkaldte “Befolknings og elevprognose”, som
er kendetegnet ved at forsøge at beregne elevprognosen helt ned på den
enkelte skole i kommunen for de næste 15 år. Idet prognosen bliver lagt
til grund for både nybyggeri af skoler, delvis lukning og helt nedlukning
af skoler i kommunen, har vi bedt Peter Allerup om en belysning af, om
man kan anvende en sådan prognose.

Peter Allerup tror ikke, at man kan lave prognoser på det
detaljeringsniveau som Skanderborg Kommune gør. Han udtaler:

Peter Allerups svar:

“Det er svært nok at planlægge ud fra tal for hele kommunen! Det er en smart
bemærkning ’ … alt for mange penge bundet i mursten. Det er der ingen
børn, der bliver klogere af….’ Som selvfølgelig kan undgås ved at planlægge
byggeri, der kan bruges også til andre ting end bare skole”.

“Det er meget svært at lave prognoser i dette felt – af to grunde:
1. Antallet af elever som input til nulte klasse er vanskeligt at
forudsige, selv om man har udviklingsplaner for kommunen
2. Antallet af elever i folkeskolen afhænger bl.a. af, hvor mange elever
der søger ind i frie grundskoler, se flg. bemærkninger
Antallet af privat- og friskoler er rekordhøjt. I dag er der 556 skoler,
hvilket er omkring 20 procent flere end i 2000. Her var der registreret
459 privat- og friskoler.
Antallet af folkeskoler er til gengæld på et historisk lavt niveau med
1289 folkeskoler i 2016. For femten år siden var der 1683 folkeskoler.
Det er et fald på over 23 procent sammenlignet med 2001.
Elevtallet i folkeskolerne er faldet hvert år i den seneste tid. I 2007
havde folkeskolerne i snit 81,4 procent af de danske skoleelever.
Tallet er siden faldet til 76,9 procent i 2016. Det skyldes især fri- og
privatskolernes fremgang i samme periode. Ti år i træk har de haft en
fremgang i elevantallet. Det er steget fra 12,8 procent til 16,7 procent.”10
10
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Ugebrevet Mandag Morgen
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DEN STORE VERSUS
DEN LILLE SKOLE

Skanderborg Kommunes egne kommentarer til sikkerheden i
elevtalsprognoserne:
“Der er selvsagt en betydelig usikkerhed for de sidste år i
prognoseperioden, idet kun få af de børn, der skal gå i skole i 2035, er
født.”11

Kan man konkludere, at den store skole skaber grundlag for bedre
elevkompetencer, sociale rammer og trivsel? Giver den store skole bedre
vilkår for læringsfællesskaber?

og
“Den samlede udvikling i Galten/Skovby skal følges, og prognoserne
om 5–10 år vil give et mere tydeligt og sikkert billede af
elevtalsudviklingen.”12

Peter Allerups svar:
"Det er beviseligt forkert – når der engang imellem offentliggøres tabeller
og analyser i den retning, overser forfatterne den negative sociale arv, som
sikrer, at skoler med forældre med høj socioøkonomisk baggrund klarer sig
bedre fagligt end andre – men sådanne skoler ligger i byerne, hvor skolerne
jo normalt ’bare’ er store. Altså en ’confounder’ (årsagsforveksling), som vi
kalder det statistisk.
Og at sociale rammer og trivsel er bedre på store skoler er en myte, som
adskillige undersøgelser (IEA’ TIMSS PIRLS) har tilbagevist.

Foto: Henrik Nielsen

Det er en myte, at større skoler/flere spor skaber større professionelle
læringsfællesskaber. Bortset fra nogle fordele mht. tilrettelæggelse i teams
mv. observerer man (kraftigt i DK) en meget lille lyst fra lærerside til at ’gå
ind’ i hinandens undervisning/overvære undervisning.
Det siger sig selv, at der kunne være et større samarbejde – målt i timers
fælles tilrettelæggelse – på store skoler sammenlignet med små, men som
fortalt ovenfor genkendes dette ikke i virkeligheden. Det kan i øvrigt tilføjes,
at en anden kæphest om, at lærere bedre kan komme til at undervise i
deres linjefag på store skoler – til fordel for eleverne - også er en myte,
som tilbagevises i de sidste TIMSS undersøgelser (og ganske sikkert også i
Education at a Glance OECD).”

PRISEN FOR EN
FOLKESKOLEUDDANNELSE

For at samle op er det tydeligt, ifølge Peter Allerup, at der ikke er belæg for, at
større enheder giver bedre trivsel, hverken fagligt eller socialt. Det er heller
ikke beviseligt, at større skoler giver større professionelle læringsfællesskaber.
Det må derfor være et klart incitament for Undervisnings- og Børneudvalget
til at gentænke deres organistationsprincipper, samt at hele byrådet overvejer,
hvilke mindre samfund, der skal være plads til i Skanderborg Kommune.

Et spørgsmål, vi er løbet ind i flere gange, er: Er den store skole billigere
end den lille skole?
Ifølge Skanderborg Kommune:

“Jeg mener, at alle skal have en mulighed for at vælge, hvilke skoler og
samfund der passer til deres værdier og ønsker for fremtiden. Det skal ikke
alt sammen sammenlægges, så alle skoler er store skoler i store samfund. Der
kommer ikke den nødvendige diversitet i befolkningen, hvis alle er opvokset
i samfund, der ligner hinanden. Det ville være en stor fejl at slå små samfund
sammen for at tvinge dem til at agere som de større samfund, og det kommer
til at have betydning for, hvordan vi omgås hinanden, og hvilke børn vi
tilbyder videre i livet.”

“Det koster omkring 600.000 kr. at uddanne et barn fra 0.til 9. klasse.
Prisen varierer fra omkring 47.000 kr. til 98.000 kr. Prisen er afhængig
af, hvilken skole eleven går på. En tommelfingerregel er, at store skoler
er billigere end små skoler.”
Peter Allerups svar:
“Den tommelfinger sidder ikke rigtigt, når man ser på hele landet –
eller ud over DK’s grænser.”
26 27

Jeanett Thybo, Herskind

Citat fra referat Børn og Unge Skanderborg Kommune 12-06-2019 punkt 88 i forbindelse med gennemgang af elevtalsprognose 19/20-35/36.
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DET SIGER ELEVERNE
Eleverne i udskolingen er opmærksomme på, at en større skole vil give flere
muligheder i forhold til venskaber og bredere fagudbud. Men gentagende
nævnes det i deres kommentarer, at der på Herskindskolen er et fantastisk
fællesskab, og det bemærkes at ledelsen hilser med navn. Det giver
sammenhold.

Elevrådet ved Herskind Skole og Børnehus har lavet en rundspørge blandt
eleverne i 5. - 9. klasse om, hvad de finder særligt ved netop deres skole.
Eleverne er også blevet spurgt, hvilke skoletilbud de vil foretrække i 7. - 9 klasse
- Herskindskolen eller en anden skole som eksempelvis Skovbyskolen.
I 5. klasse siger 22 ud af 22 adspurgte elever, at de vil foretrække at fortsætte
deres skolegang på Herskindskolen. Eleverne giver også bud på, hvorfor de
netop vil foretrække at fortsætte og nævner her bl.a kammeratskabet, lærerne,
klassen, at alle kender alle, naturen og meget mere.

“Vi har et fantastisk sammenhold. Skoler, der kun går op til 6. klasse, mister
lidt det fællesskab.”
Dreng 14 år

“Det er vigtigt at gå i den samme klasse og samme skole. Det er fedt at være på
Herskindskolen, fordi der ikke er så mange klasser, og du kender mange.”

“Det er rart, at alle kender alle, og man får et bedre fællesskab.”
Dreng 15 år

Dreng 12 år
““Jeg vil blive på Herskindskolen, fordi der ikke er mobning, og man lærer
godt i skolen. Jeg har mange gode venner, og mine lærere er søde og gode til
at hjælpe mig, når jeg har brug for det.”

“Jeg vil gerne afslutte, hvor jeg er.”
Pige 13 år

Dette mener elevrådet:

Pige 11 år

Vi - som elevråd på Herskind Skole og Børnehus - har en unik mulighed for at
få et overblik over elevernes holdninger. Vi er et elevråd på tolv - to fra hver
klasse. Vi lavede en undersøgelse på eleverne, hvor de skulle nedskrive, hvad
de selv mente om denne lukning af udskolingen. Svarene var klare.

“Alle kender alle. Jeg er mega glad for at gå på Herskindskolen.”
Pige 11 år
Naturligt kommer der med alderen et større ønske om nye venskaber, og andre
interesser kommer i fokus. Af eleverne i 7. - 9. klasse siger 83% stadig, at de vil
foretrække at færdiggøre deres skolegang på Herskindskolen.

Næsten alle i de nederste klasser ville blive. Blive hvor de syntes, at der
var et fællesskab som intet andet, og uden at de skulle forholde sig til nye
omgivelser.

I 5.-9. klasse ser elevernes svar vedrørende skolevalg i udskoling således ud:

Vi har spurgt forskellige elever, hvorfor de synes, at HSB er et unikt sted. En
af de ting, vi hører flest gange, er vores sammenhold! Vi er en lille skole, men
det er tydeligt at mærke, at eleverne er glade for den mentalitet, der hedder,
at alle kender alle - store som små og elever og lærere.
I de øvrige klasser var der et flertal for at beholde skolen, men i disse klasser
er effekten af dette forslag ikke så reelt, og derfor bliver det ikke omtalt nær
så meget.
Det er klart ud fra undersøgelsen og en simpel dag i skolen, at dette forslag
vejer meget i tankerne på eleverne, og at der langt fra er et flertal og stemning
for at lukke overbygningen. Vi i elevrådet har til opgave at få elevernes
stemme hørt - og vi kan nemt sige en ting med sikkerhed:
Eleverne på HSB vil IKKE skifte til en anden skole efter 6. klasse.
Maja Schriver Offersen/ Vitus Muff Aagaard - Elevrådet 2020
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SKOLEN MED PLADS TIL ALLE
OG MEGET MERE ...
Skolens ydre rammer
HSB ligger i naturskønne omgivelser
med marker, skove, søer og ådal inden
for gåafstand. HSB har rummelige
udearealer med flere forskellige
legepladser, multibane, bålhytter, stor
sandkasse, der deles af indskolingen og
børnehaven, og krat, skov og bakker,
der inspirerer til leg. I tilknytning
til HSB ligger Herskindhallen med
tilhørende boldbaner og KFUM
spejdernes hytte med tilhørende skov.
Placering i de grønne områder gør
det muligt at udnytte udearealerne til
undervisning og giver gode muligheder
for at stimulere børnene gennem flere
forskellige læringsstile til gavn for den
enkelte elev.

“Herskind - med både vuggestue, børnehave og
skole fra 0.-9. klasse - kan på fantastisk vis bygge
bro mellem landsbybørnene på tværs af alle
aldersgrupper! Vores dreng på knap 3 år, som
har gået i vuggestuen og nu går i børnehaven,
har allerede etableret et netværk til også de
større børn ovre på skolen. “Det er mine venner,”
siger han. Et tydeligt bevis på, at der i Herskind
sker noget helt unikt i børnehøjde på tværs
af vuggestuen, børnehaven og skolen. Det er
lige nøjagtigt dét, der er drømmen for os som
børnefamilie.”
Heine Pallesgaard Hauch, far til to

Placeringen af vuggestue, børnehave
og skole på samme område gør,
at man kan udnytte lokale- og
medarbejderressourcer bedst muligt,
og det giver unikke muligheder for
samarbejde, venskaber og fællesskaber
på tværs. Et godt eksempel er, at
4. klasses elever kan smutte over i
børnehaven og øve læsning ved at læse
højt for børnehavebørnene - så er de
pludselig læsemakkere med alt det
goden som højtlæsning bringer for både
små og store deltagere.
Børnehaven og vuggestuen bruger
skolens lokaler såsom kultursalen,
biblioteket og hallen, når de ikke
benyttes af skoleeleverne, hvilket skaber
optimal udnyttelse af faciliteterne.

Foto: Kasper Michelsen
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Fleksible lokaler og nytænkning
Der findes 4 større lokaler på HSB, der ikke anvendes som klasselokaler i dag,
men som potentielt kan anvendes hertil. Disse lokaler har dog alle en funktion i
dag, så de bliver brugt som kloge/fleksible kvadratmeter til:
•

Lærerforberedelse.

•

Oprindelig kantine som nu bruges som fællesrum for udskolingseleverne.

•

Klublokale til ungdomsklubben.

•

Medierum - i samarbejde mellem det lokale medie, Herskindsigt og skolens
egen TV-station, Herskindskolen News.

Lokalernes brug er fleksible og de kan genetableres som klasselokaler, hvilket
giver mulighed for at håndtere variation i antal elever pr. årgang samt for
udvidelser med elever fra andre skoledistrikter eller kommuner.
Det nye medierum, der er etableret i samarbejde med det lokale medie
Herskindsigt, giver eleverne mulighed for at arbejde med kommunikation og
mediefremstilling og har også givet mulighed for, at eleverne nu har deres eget
medie kaldet Herskindskolen News. Muligheden er skabt af de frie lokaler og
lysten til at skabe og være innovative. Det vil vi gerne gøre meget mere af.
HSB er et naturligt samlingspunkt for mange familier i området, og muligheden
for at benytte lokalerne giver lokalsamfundet mulighed for kulturel udfoldelse.
HSB er på mange måder også Herskinds lokale kulturinstitution, nøjagtig som
for eksempel Skanderborg Kulturhus er for borgerne i Skanderborg by. De
ældste elever bruger og bidrager aktivt til dette. Af aktiviteter kan nævnes:

Anslået kapacitet på Herskindskolen
Den samlede kapacitet på Herskindskolen er med den nuværende
bygningsmasse:13
Antal
klasselokaler

Antal elever, de
kan rumme

13

Ungdomsklub for de ældste elever (3. kl. - 18 år)

•

Nystartet Esport for unge

•

Landsbyrådsmøder og borgermøder holdes i medielokalet

•

Kreakids i billedkunst (Fritidstilbud)

•

Keramikhold holdt af lokal keramiker

•

Lokale borgere låner kultursalen til musiksammenspil

•

Utallige trivselsarrangementer for børn og forældre

•

Samarbejde mellem Herskind Boldklub og HSB i forbindelse med den årlige
sommerfest

Skolens lokaler har også tidligere været brugt til:

Samlet antal
elever

9

28

252

3

24

72

2

20

40
I alt 364

I alt 14

•

•

Samlingssted, hvor man mødte frem og brugte faglokalerne til at skabe og
dele med hinanden.

•

Kulturdage hver onsdag, hvor de lokale mødte op og var kreative med
forskellige færdigheder i faglokaler eller grupperum.

•

Lektiecafé, hvor lokale kom og dygtiggjorde sig selv i forskellige
folkeskolefag sammen med eleverne i skoletiden.

Klasselokaler på skolerne januar 2020 bilag punkt 65 referat Undervisnings- og Børneudvalget 066-05-2020
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FREMTIDSSCENARIER

•

Opdatering af det nuværende naturfagslokale. På nuværende tidspunkt
er der en ledig kapacitet på naturfagslokalerne på HSB. En kapacitet, der
kunne benyttes af skolerne i Galten-Skovby, så behovet for nybyggeri af
faglokaler hos dem vil blive mindre. Brugen af lokalerne på HSB kan samles
på fagdage eller i blokke for at mindske transport for Galten-Skovby elever
og lærere. Der vil også kunne være samarbejde mellem lærere og elever på
tværs af skolerne. Noget, som kunne skabe dynamik på tværs af “grænser” i
kommunen, samt skabe nye og udviklende læringsfællesskaber.

•

Yderligere udbygning af samarbejde med lokale foreninger, initiativer og
virksomheder.

HSBs lokaler og placeringen sammen med vuggestue, børnehave, hal og
spejderhytte giver mange muligheder. Prioriteringen af, hvordan lokalerne
bruges, afhænger selvfølgelig af antallet af børn, der skal rummes.
Vi ser tre scenarier for HSB i 2036/2037, der hver giver forskellige muligheder
for udnyttelsen af lokalerne:
•

Scenarie 1 - Drømmescenariet

•

Scenarie 2 - En større skole

•

Scenarie 3 - En skole uden overbygning

Scenarie 2 - En større skole
Overbygning: Udbygget til 2 spor.

Scenarie 1 - Drømmescenariet

Antal elever: Fuld kapacitet, hvilket er 158 elever mere, end prognosen
forudsiger; 364 i alt.

Overbygning: Bevaret med 1 spor.
Antal elever: De nuværende ca. 200 samt opfyldning af eksisterende klasser; ca.
250 i alt.

Herskind hjælper med 6,7% af Skanderborg Kommunes samlede udfordring på
skoleområdet:

Herskind hjælper med at løse 1,5% af Skanderborg Kommunes samlede
udfordring på skoleområdet:

158 elever / (10.035 elever – 7.692 elever)15 = 6,7% af udfordringen med ekstra
elever i 2036/37.

60 elever / (10035 elever – 7692 elever)14 = 1,5% af udfordringen med ekstra
elever i 2036/37.

Udnyttelse af den fulde kapacitet vil kunne afhjælpe pladsudfordringerne på
skoleområdet f.eks. til at lette trykket på skolerne i Galten-Skovby og nedbringe
behov for klasselokaler:

Den nuværende fordeling mellem skoleudnyttelse og lokalt kulturtilbud skaber
en god balance, hvor lokalernes muligheder og fleksibilitet bliver godt udnyttet.
Det er også det fremtidige drømmescenarie for os, og her er bevarelse af
overbygningen vigtig for at opretholde balancen.

Sparede klasselokaler 158 elever / 26 elever pr. klasse16: 6 klasselokaler.
Dette er dog ved en fuld optimering, hvor alle klasselokaler fyldes helt op, en
stor del af kulturaktiviteterne flyttes ud af skolen, og der laves 2 spor på nogle
årgange.

“Desuden er jeg lærer, og for knap et år siden, havde jeg fornøjelsen af
at besøge Herskindskolen med min daværende 3. klasse. Mine kolleger
og jeg var dybt imponerede over de elever fra 8. årgang på skolen, som
skulle sørge for aktiviteter hele dagen for omkring 100 9-10-årige. Det
var så fin en dag, og vi blev taget så godt imod. … De her elever udviste
selvstændighed og tog opgaven på sig. Det, vurderer jeg bl.a., er på
baggrund af de lærere, der er med til at skabe et godt skoleliv for dem.”

Eleverne skal dog komme et sted fra, og her er flere muligheder:
•

At udbrede viden om kvaliteten af HSB, således at der kan tiltrækkes flere
børn fra eget skoledistrikt og børn fra de nærliggende skoledistrikter og
kommuner. Det vil medvirke til at fastholde diversitet i skoletilbuddene i
Skanderborg Kommune og give forældre, der ønsker deres børn i en mindre
skole, et kommunalt alternativ og ikke blot et privat. Skoleledelsen og
fællesbestyrelsen på Herskindskolen er i gang med at øge formidlingen af
HSBs kvaliteter.

•

Give mulighed for flere udstykninger i skoledistriktet, så børnetallet i
skoledistriktet øges, og et tilstrækkeligt befolkningsgrundlag til 2 skoler i
skoledistriktet sikres.

•

Ændring af skoledistrikterne således, at Herskind skoledistrikt øges, f.eks.
lægge Skovby Nord ind under Herskind skoledistrikt.

Stine Tollestrup Jensen, mor til tre, nytilflytter
Bevarelse af den nuværende fordeling mellem skoleudnyttelse og lokalt
kulturtilbud betyder ikke, at udviklingen i udnyttelsen af lokalerne går i stå. Der
er allerede flere forskellige forslag til forbedringer i udnyttelsen af lokalerne:
•

Etablering af et fablab - et skaberværksted med digitalt og analogt værktøj,
der kan anvendes til innovation. Fablab kan etableres i forbindelse med
det nuværende naturfagslokale ved at flytte lidt rundt på den nuværende
lokalefordeling. Et fablab vil bidrage til at give eleverne kompetencer til
fremtiden og definere HSB som den moderne fremtidige skole.

I dette scenarie kan det endog overvejes at udbygge skolen. I forbindelse med
15

14

16

Tal fra Elevtalsprognose Skanderborg Kommune 2020/21-2036/37
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KRAV TIL
FREMTIDENS SKOLE

byggeriet af den nyeste fløj, blev der udarbejdet tegninger til en større skole.17
Den sidste del blev dog ikke opført, men der er klargjort til det. Så det vil være
en nem og naturlig tilbygning til de eksisterende lokaler.

Scenarie 3 - En skole uden overbygning
Overbygning: Eksisterer ikke længere på HSB.

Hvordan fremtidens skole kommer til at forme sig set i lyset af den
igangværende coronapandemi er uvist. De seneste par måneder har vi set
store omstruktureringer på skoler, i daginstitutioner og på private og offentlige
arbejdspladser for at imødekomme Sundhedsstyrelsens strenge hygiejnekrav i
forbindelse med genåbningen af samfundet.

Antal elever: 0. - 6. kl.: 206 elever fratrukket overbygningselever; 150 i alt.
HSB forhindres i at bidrage til at løse Skanderborg Kommunes udfordringer på
skoleområdet.
Hvis overbygningen flyttes til Galten-Skovby, vil HSB stå med en ledig maks
kapacitet på 58,5% i 2036/37. I det her scenarie vil pladsproblemerne på
skolerne i Galten-Skovby øges, mens HSB derimod vil komme til at stå med en
halvtom skole. Resultatet vil være, at man skaber to onder for tre skoler.

Sundhedsstyrelsen har flere gange mindet os borgere om, at ”coronakrisen”
kommer til at påvirke vores samfund langt ud i fremtiden, og at vi måske aldrig
kommer tilbage til ”normale” tilstande igen. Derfor er man nødt til at tænke
”coronakrisen” ind i fremtidens skoler – for sandsynligheden for endnu en
opblusning af en coronavirus eller en helt ny virus er stor.

I dette scenarie vælger Skanderborg Kommune at undlade at benytte
muligheden for at få plads til op til 213 elever i eksisterende bygninger,
svarende til 8 klasselokaler (26 elever pr. klasse). Det er ikke klog udnyttelse af
eksisterende kvadratmeter.

HSB har med sin unikke placering i naturrige omgivelser rigtig gode
muligheder for at imødekomme Sundhedsstyrelsens retningslinjer med
god afstand, undervisning i mindre grupper samt undervisning ude i det
fri. Derudover har HSB et godt samarbejde om inddragelse af spejderhytten
(placeret bag ved skolen) samt boldklubbens lokaler og boldbaner til
undervisning og aktiviteter og har derfor siden genåbningen af skoler og
institutioner uden problemer kunne imødekomme Sundhedsstyrelsens krav.

Umiddelbart vil der blive mange tomme lokaler, og antallet af elever vil blive
beskåret kraftigt. Det kan opvejes ved, at kommunen eller lokalsamfundet
starter nye aktiviteter op på HSB. Med skoleflytning kommer naturligt også
fokusskifte, og man kan derfor antage, at de unge og deres forældre ikke
længere vil være så engagerede i lokalsamfundet. Det vil gøre det mere
udfordrende at starte nye aktiviteter op, når færre familier har deres hjerteblod
i HSB.

Siden genåbningen har HSB høstet god erfaring i håndtering af hygiejniske
retningslinjer og vil i fremtidige ”kriser” nemt kunne organisere hele HSB
fra vuggestuen til 9. klasse ud i mindre grupper ved at udnytte skolens og
boldklubbens lokaler og arealer samt spejderhytten med omliggende skov. Det
er fremtidens skole med tanke på muligt kommende pandemier.

“De små skoler har en fordel i form af nærhed og transparens. Afstanden
mellem forældre og ledelse er mindre, og hvis man kan udnytte og dyrke det, så
er det en styrke.”18

Foto: Henrik Nielsen

Skole i Herskind Hovedprojekt 29.05.1980 Kjær og Richter. Originaltegning kan findes på HSB.
18
Professor Peter N. Allerup - Magasinet Skolebørn nr. 3/2017 - Tæller Størrelsen?
17
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ØKONOMIEN
Vi ønsker at vise de økonomiske konsekvenser for Herskindskolen og
Skanderborg Kommune, hvis udskolingen flyttes væk fra HSB. Vi har ikke
kunnet få oplyst af forvaltningen, hvilke økonomiske konsekvenser det har at
flytte udskolingen fra Herskind. Derfor vil det følgende være de beregninger,
som vi kan komme frem til. Beregningerne tager udgangspunkt i tal fra
2021/22.19

Hvis eleverne fra de omkringliggende kommuner vælger et skoletilbud
uden for Skanderborg Kommune, vil det medføre en manglende indtægt på
956.605 kr. fra andre kommuner. Denne manglende indtægt er større end
Skanderborg Kommunes udgift til at have eleverne - det er altså et stort plusregnskab for Skanderborg Kommune at kunne tiltrække elever til HSB fra de
omkringliggende kommuner. Dette er beregnet ud fra, at der pt. er 13 elever
fra andre kommuner med en gennemsnitlig udgift på 52.422 kr. pr. elev.22
Skanderborg Kommune modtager dog hele 73.585 kr. pr. år fra elevens egen
kommune.23

Midler, der fjernes fra skolen
Professor Peter Allerup udtaler om skolesammenlægninger: “Hvis jeg
var kommunalpolitiker, ville jeg ikke kunne hive en eneste rapport eller
undersøgelse frem noget sted, som kan underbygge, at der er penge at spare
ved at slå skoler sammen. Dokumentationen for det findes ikke”20

Derfor bliver den samlede besparelse ved lukningen af udskolingen på HSB i
stedet til et tab på en halv million om året:
+

454.000 (besparelse på udskolingsbevilling)

Besparelsen ved flytningen af udskolingen på HSB kunne se således ud:

-

956.605 (mistede indtægter fra andre kommuner):

Bevilling til udskoling, der bortfalder:

=

-502.605 kr. pr. år

=

454.000 kr.

		

=

2.815.320 kr.

		

=

3.273.520 kr.

Elevtilskud, der bortfalder:
(60 elever af 46.922 kr.)
Samlet:
Umiddelbar besparelse:

=

Elever fra andre kommuner udgør 6% af den samlede elevmasse på HSB.24
Dette er den næsthøjeste andel i Skanderborg Kommune. Det viser tydeligt, at
der er potentiale for HSB til at tiltrække elever fra nabokommunerne - både
på grund af vores unikke skoletilbud, men også på grund af skolens gunstige
placering i forhold til andre kommuner. Dette er en mulighed for at forbedre
skoleområdets økonomi i Skanderborg Kommune.

454.000 kr.

Ovenstående medfører en klar forringelse af den offentlige service i området.
Den umiddelbare økonomiske besparelse, der opnås, er på 454.000 kr., da det er
penge, der ikke skal fordeles direkte til andre steder i kommunen. Besparelser
ved reducering af personale bliver formentlig ikke aktuelt, da manglen på
personale i andre dele af kommunen gør, at de genansættes andre steder i
kommunen. Da lokalerne stadigvæk står, men nu tomme, skal de også driftes,
så besparelser på driften af bygninger må også formodes at være i den lave
ende.

Hvad koster det at sende skolebørn fra Herskind til Skovby?
Galten-Skovbyskolerne bliver meget udfordret på kapaciteten i de kommende
år. Så en flytning af udskolingen fra Herskind til Skovby vil forværre situationen
i Galten-Skovby.
Elev- og klasseantal 2036/2037 - klasselokaler i parentes25:
Skole

Det, der ved første øjekast kunne ligne en besparelse ved flytningen af
udskolingen, kan ved nærmere undersøgelse vise sig at få andre økonomiske
konsekvenser.

7. klasse

8. klasse

9. klasse

Herskind

20 (1)

18 (1)

17 (1)

Skovby

87 (4)

77 (3)

70 (3)

107 (4)

95 (4)

87 (4)

Samlet Skovby - Herskind

Elever fra andre kommuner
På HSB har vi pt. 13 elever fra de omkringliggende kommuner.21 Hvis
udskolingen flyttes længere ind i Skanderborg Kommune, kan vi frygte, at de
elever, der kommer fra de opgrænsende kommuner, ikke længere vil finde
det interessant at gå i skole i Herskind, da de ikke længere kan afslutte deres
skolegang på én skole.

Som man kan se, vil en flytning af udskolingen fra HSB til Skovby medføre,
at der skal oprettes en ekstra klasse i hhv. 8. og 9. klasse (fire mod tre
på hver årgang) samlet set to ekstra lokaler - lokaler, som man kunne
bruge til at afhjælpe det generelle pladsproblem på Undervisnings- og
Gennemsnitlig udgift pr. folkeskoleelev i Skanderborg Kommune. Fra Kvalitetsrapport Skoleområdet 2018/19 Skanderborg Kommune
Styring og Budget, Staben Økonomi, Innovation og IT
24,
Tal fra Elevtalsprognose Skanderborg Kommune 2020/21-2036/37
25
Tal fra Elevtalsprognose Skanderborg Kommune 2020/21-2036/37
22

Data fra Forslag til ny tildelingsmodel - model 4 Skanderborg Kommune
20
Professor Peter N. Allerup - Magasinet Skolebørn nr. 3/2017 - Tæller Størrelsen?
21
Tal fra Elevtalsprognose Skanderborg Kommune 2020/21-2036/37
19
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EN BÆREDYGTIG LØSNING
Børneudvalgsområdet i Galten-Skovby, i stedet for at flytte flere børn til
et sted, hvor der ikke er plads nok i forvejen. To ekstra lokaler er sat til at
koste 4.460.00026 pr stk i anlæg; samlet anlæg i klasselokaler: 8.920.000 kr.

Definition af bæredygtig:

Hvis man i stedet vælger at flytte hele specialafdelingen fra Skovby til
Skanderborg, så der måske bliver plads til børnene fra HSB, skal man til
at bygge en børnehave i stedet for i Galten-Skovby.

•

som sikrer eller indebærer holdbare positive resultater (i en bestemt henseende)
uden at ødelægge det foreliggende grundlag

•

vedr. menneskelig aktivitet eller teknologi som belaster miljøet minimalt
(Kilde: ordnet.dk)

”Samlet set vil der, hvis man bevarer Columbusskolen og Center Skovby
på Skovbyskolen, skulle findes midler til etablering af en ny børnehave i
Skovby til en anslået udgift på ca. 30 mio. kr.”27

I Herskind laver vi bæredygtige løsninger, hvilket blandt andet ses af
vores mange foreninger og andre initiativer, der har eksisteret i mange
år. Disse er fortsat med til at samle borgerne til meningsfulde, sociale,
aktive, kreative og udviklende fællesskaber:

Så hvordan man end vender og drejer det, vil en flytning af udskolingen
fra HSB til Skovby være forbundet med en anlægsudgift, enten i form
af klasselokaler eller som en del af en ny børnehave samt ekstra
driftsomkostninger.
Dermed mener vi, at der mangler klare argumenter for, at man ud fra et
økonomisk synspunkt ønsker at flytte udskolingen fra HSB til Skovby!

•

Herskind Skole: etableret 1877, der har været vinterundervisning i
Skivholme Sogn side 1717,

•

Herskind Brugsforening: 1892

•

Herskind Forsamlingshus: 1892

•

Herskind Borgerforening: 1972

•

Herskind Boldklub: 1975

•

KFUM Spejderne i Herskind: 1976

•

Herskind Folkekøkken: 1986

•

Hertha Levefællesskab: 1996

•

Børnehuset Nordlyset (Børnehaven: 1991, vuggestuen: 2018)

Herskind og omegn er et bæredygtigt lokalsamfund, hvor alle
generationer er repræsenteret. Herskind tiltrækker unge og
børnefamilier, og mange, der er opvokset i lokalsamfundet, vender
tilbage, når de selv stifter familie, og seniorerne ønsker at blive i byen og
arbejder for flere boliger henvendt til ældre.
Vi vil også have bæredygtige løsninger fremadrettet, og her er skolen
et vigtigt element. Så vi stadig kan tiltrække børnefamilier, og her er
Herskind Skole og Børnehus afgørende for tiltrækningskraften.
“Jeg gik selv på Herskindskolen som barn, det er gået mig ret godt, så vi var
ikke i tvivl, da vi skulle vælge skole til vores børn.”
Foto: Henrik Nielsen

Henrik Oldenborg, far til to

26
27

“Hvis vi skal blive ved med at have et bæredygtigt lokalsamfund, skal vi dyrke
og værne om vores skole og børnehus.”
Louise Fonnesbæk, mor til tre

Tal fra Nul Scenariet ny prognose BDO
Belysning Tema: Belysning af muligheder ved distriksændringer ift. at fastholde Columbusskolen og Center
Skovby på Skovbyskolen Bilag punkt 55 referat Undervisnings- og Børneudvalget 066-05-2020
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LIV I LANDSBYEN
Med skole tæt på kan størstedelen af vores elever selv transportere
sig til og fra skole på gå-ben, løbehjul, cykler mv. - også takket være et
cykelstinetværk, der langsomt bliver udbygget. Endda helt fra de små
klasser kan børnene selv komme i skole, fordi de kender turen fra deres
børnehavetid.

Herskind Boldklub har eksisteret i sin nuværende form siden 1975
- og har rødder endnu længere tilbage. Klubben har selv stået for
byggeriet af det nuværende klublokale, der i sin tid blev realiseret
udelukkende ved hjælp af lokale kræfter. Herskind Boldklub nærmer sig
pt. 300 medlemmer, der er 37 trænere/ledere, der er aktive i klubben,
og tilbuddene dækker meget bredt: badminton, fodbold, floorball,
gymnastik, fitness, løbeklub, cykelklub og familiesvømning.

De miljørigtige transportformer mindsker det klimamæssige aftryk og er
derfor mere bæredygtigt, end hvis børnene skal transporteres med bus
eller bil ud af byen.

Foreningen er pt. i gang med konkrete planer om at udvide faciliteterne i
Herskind med et motions/aktivitetscenter, som skal bygges i forbindelse
med den nuværende skolehal. De nye lokaler skal bruges til nye
sportslige aktiviteter som f.eks fitness, spinning, yoga, e-sport. DGI’s
‘Bevæg dig for livet’ er med i processen.

“Vi er aldrig utrygge ved, at vores ældste (7 år) kører selv til og fra skole
eller anden aktivitet og legeaftaler, da vi ved, både kammerater/de store
børn/unge og forældre vil tage sig af ham, hvis der skete ham noget.”
Gitte Brixen, mor til tre

Ligeledes vil de nye faciliteter også tilbyde et langt større klubhus og
multifunktionsrum, som kan anvendes til mange forskellige formål - da
det også er klubbens ønske, at unge såvel som ældre vil kunne bruge
disse arealer som et naturligt mødested før/efter, man har deltaget i
sportslige aktiviteter. Planerne for udvidelsen sker ligeledes i tæt dialog
med Herskind skole, som ser mulighed for at benytte de nye lokaler til
idrætsundervisning, valgfagsudbud og som et ekstra tilbud til klubben på
skolen.

Ydermere viser forskning, at det klimamæssigt er mere bæredygtigt at
udnytte eksisterende bygninger og lokaler end at bygge nye lokaler.30
Dette taler for at udnytte de eksisterende lokaler i Herskind i stedet for
at flytte overbygningselever til en anden skole, hvor der skal bygges nye
lokaler for at kunne rumme eleverne.
Ændringer i skole- og daginstitutionstilbuddene i lokalområdet har
stor indflydelse på, hvordan lokalsamfundet udvikler sig. Derfor er det
essentielt med et fortsat stærkt og fuldt skole- og daginstitutionstilbud
i Herskind, for at området stadig kan være et bæredygtigt område.
Skolepolitik er landsbypolitik og skal ses samlet for at være bæredygtigt både på kort og lang sigt.

Herskind Hallen

3D Visualisering

https://sbi.dk/Assets/Livscyklusvurdering-af-stoerre-bygningsrenoveringer/sbi-2015-29-1.pdf

36

xxx.xxxx

Det er Herskind Boldklubs mål at rejse midlerne til anlægsinvesteringen
fra lokale virksomheder, folkeaktier og fonde. Vi har ligeledes et tæt
samarbejde og dialog med Jesper Simonsen (Leder Kultur & Erhverv Skanderborg Kommune)

Foto: Henrik Nielsen
30

19.01.2020
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HERSKIND SKOLEDRISTRIKT
I UDVIKLING
Når vi gerne vil bevare udskolingen på Herskindskolen, så kræver det, at der er
børn til skolen. Børn i hele skoledistriktet, helt fra vuggestue til 9. klasse - gerne
så mange børn, at vi kan blive ved med at forme fremtidens skole. Som Trine
Frengler sagde i sit oplæg til ny skolestruktur tilbage i november 2019: “Skoler
kan blive for store og skoler kan blive for små”.
Vi ønsker at bo i et område, der lægger stor vægt på nærhed, tryghed og
fællesskaber. Vi ønsker at bevare og udvikle vores område med vægt på vores
kerneværdier, herunder en landsbyskole i Herskind helt fra vuggestue til 9.
klasse.
“Herskind er jo en hemmelig lille perle, som ligger i smørhullet af landboliv
og forstad til Aarhus med kun 16 km til centrum.”
Julie Reffstrup Overgaard og Rasmus Overgaard, nytilflyttere
For at sikre børn til skolen er det essentielt, at området er attraktivt og
tiltrækker børnefamilier til alle fire landsbyer og hele Herskind skoledistrikt.
En af de attraktive faktorer er nyudstykninger, hvor mange børnefamilier
vælger at bygge og bo.
‘Gamle’ kvarterer bliver attraktive og tiltrækker børnefamilier, netop når
området er i udvikling, og der ses liv i lokalsamfund og foreninger. Der er altså
en synergieffekt i at kunne udstykke nye grunde, og derfor er det vigtigt, at vi
holder gang i den naturlige udvikling uden at skabe så stor vækst, at vi ikke
længere er en landsby.
I kommuneplanen, som var til debat til økonomiudvalgsmøde pr. 23. oktober
2019, punkt 239 står der:
“Behovet for nyudlæg i Herskind vurderes at være begrænset, idet der er ca.
2,5 ha uudnyttet areal til boligformål svarende til ca. 25 åben/lav eller 35 tæt/
lav boliger”.
På trods af dette er det pt. ikke muligt at købe en byggegrund i Herskind,
Skivholme og Skjørring ifølge boligsiden.dk og Skanderborg Kommunes
hjemmeside.
I Skivholme ser vi samme situation. I referat fra økonomiudvalgsmøde 23.
oktober 2019 står der:
“Da der er mulighed for udbygning på 1 ha, svarende til ca. 8
parcelhusgrunde eller 12 tæt-lav boliger, inden for den eksisterende
landsbyafgrænsning, vurderer administrationen, at der ikke er behov for
udvidelse af landsbyafgrænsningen.”
Heller ikke her er det muligt at købe en byggegrund.
Så det ser meget pænt ud på papiret, at der er 2,5 ha til udstykning i Herskind

“Byrådet vil også fortsat bakke op om boligudvikling på landet og i de mindre byer. Det er
formentlig nødvendigt med en mere løs styring af boligudviklingen på disse kanter, så udviklingen
ikke hæmmes. Vores fine landsbyer og lokalcenterbyer skal også sikres plads til at udvikle sig. Den
sunde fornuft bør råde.”
Anders Rosenstand Laugesen (V)
Formand for socialudvalget og næstformand for økonomiudvalget i Skanderborg Kommune
4. marts 2020 i Midtjyllands Avis
og 1 ha i Skivholme, men når der reelt ikke er
en grund at købe, er der ikke synergieffekt i
udviklingen.

Alle markerede områder
kan indtænkes som udlæg
til boligområde med accept
fra markejeren, som har
givet mundtlig tilsagn om, at
der må udstykkes på disse
marker.

“Hold! Stop! Stands!” er der sikkert nogen,
der tænker. Vi skal jo ikke udstykke mere,
når der i forvejen er pres på servicesektoren
i kommunen. “Jo tak!”, siger vi i Herskind
skoledistrikt med tanke på, at vi netop her i
skoledistriktet har kvadratmeter, mennesker
og kapacitet til at rumme flere skønne
tilflyttere i vores unikke fællesskab. Også de
ældre tager vi hånd om i området ved f.eks. et
seniorbofællesskab i Maries have.31
COWI har udarbejdet et dokument til
Skanderborg Kommune med titlen “Årsager
til ændrede resultater i skoleprognosen for
Skanderborg Kommune”. I dette dokument
fremgår det, at elevgrundlaget i Herskind
skoledistrikt er stabilt med lille tendens til
et fald. Dette tænder en rød lampe hos os
borgere i området. Vi ved, der er efterspørgsel
efter byggegrunde i området og efterspørger,
at Skanderborg Kommune bidrager til
udstykninger i de 4 nordligste landsbyer i
Skanderborg Kommune.
I kommuneplantillægget af 23. oktober
2019 fremgår det også at: “Overordnet er
det vanskeligt at finde arealudlæg i såvel
landsbyerne som lokalcenterbyerne”. Her
er det oplagt med borgerinddragelse og
mere kommune 3.0. Det har været muligt, at
supplere Skanderborg Kommunes oplysninger
om mulige udstykninger i både Herskind og
Skivholme, hvilket kan ses på kortet. Det er af
afgørende betydning for Herskind skoledistrikt,
hvis vi vil fortsætte den naturlige og positive
udvikling af byerne.
31
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HERSKIND — ET
PRIORITERET OMRÅDE
Skanderborg Kommune har de seneste år vist, at Herskind er et
prioriteret område, som man som kommune ønsker at investere i og
satse på. Således er der gennemført og iværksat en række projekter:
•

Cykelsti fra Herskind Skole og Børnehus til Skivholme.

•

Ny busholdeplads ved skolen, som giver større tryghed for børn og
forældre.

•

Etablering af cykelsti på nordsiden af Langelinie, så den er forlænget
og nu starter ved cykeludkørslen fra Blomsterparken.

•

Etablering af gangsti langs Brugsen, Dagli’stien, i forbindelse med
arbejde med sikker skolevej.

•

Ny busperron på Langelinie ved Engvej/Blomsterparken.

•

Etablering af lygtepæle på en større del af Langelinie inden for
byzonen, hvilket giver større fornemmelse af at være i et beboet
område og forhåbentlig også har en fartdæmpende effekt.

•

Eftergivelse af gæld. Byrådet i Skanderborg Kommune besluttede
den 29. April 2020 at eftergive Herskind Skole og Børnehus gæld for
664.000 kr.

•

Nyt tag på skolen. Der er ved at blive lagt nyt tag på indskolingen og
kultursalen på Herskind Skole og Børnehus.

•

Etablering af cykelsti mellem Borum i Aarhus Kommune og Herskind
er blevet fremskyndet.

•

Tilsagn om byporte på Langelinie, når bygrænsehelle mod øst er
etableret.

Foto: Henrik Nielsen

Borgerne prioriterer Herskind Skole
Borgerne i Herskind skoledistrikt prioriterer og støtter skolen og vores
lokalsamfund. Det ses tydeligt gennem den underskriftindsamling, der
er foretaget i hele skoledistriktet. Underskriftindsamlingen opfordrede
borgerne i skoledistriktet til at sætte deres underskrift på, at de støtter
bevarelsen af udskolingen på HSB.
Hele distriktet har været delt op i ruter, som blev tildelt engagerede
borgere, der havde meldt sig til at varetage indsamlingen. Inden
coronakrisen gik de lokale ruteholdere fra dør til dør og indsamlede
underskrifter for bevarelse af overbygningen på HSB. Efter coronakrisen
satte en stopper for denne model, blev der omdelt underskriftsblanketter
i borgernes postkasser med opfordring om at indlevere underskrevne
blanketter i Brugsen.
I alt er der indgivet 1.222 underskrifter fordelt på 1.081 voksne samt
141 børn og unge under 18 år. Det er imidlertid ikke kun i vores eget
skoledistrikt, at vi oplever stor opbakning for HSB. Ud af de indsamlede
underskrifter har vi modtaget over 230 underskrifter fra personer, som
ikke selv bor i skoledistriktet. Eftersom vores underskriftsindsamling
har været analog og ikke digtal, så vejer det utroligt højt, at vores
underskriftsindsamling har kunnet tiltrække så mange underskrifter.
Selv med en analog underskriftsindsamling og på trods af praktiske
udfordringer pga. coronakrisen, så lykkedes det os at indsamle 860
underskrifter fra voksne bosiddende i skoledistriktet. Svarprocenten i
Herskind ligger på 65 %.

Med indsættelsen af ny skoleledelse og ny daginstitutionsleder i
2018/2019 har Skanderborg Kommune for alvor vist, at området og
Herskind Skole og Børnehus bliver prioriteret. Skanderborg Kommune
har vist, at de er bevidste om vigtigheden af en stærk skole i Herskind, og
at de er klar over vores visioner og ambitioner.

Denne støtte er vi utroligt stolte af, og den bekræfter os i, hvor vigtigt
det er, at vi i Herskind og omegn fortsat får mulighed for at være et
lokalsamfund med både vuggestue, børnehave og skole fra 0. til 9.
klassetrin.

Fortsæt med at prioritere Herskind Skole og Børnehus og giv vores stadig
relativt nye ledelse mulighed for at vise, hvad skolen kan, når den får ro
til at fokusere på udvikling, faglighed og trivsel for børn og personale.
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“For os i Herskind er Galten og Skovby storbyer. Storbyer, som ikke
matcher med det liv, vi ønsker at leve. Så det er ikke et lille indgreb
at tvinge os sammen, for vi har valgt det fra en gang i vores liv. Vi har
bosat os i Herskind, fordi vi VIL Herskind!”
Jeanett Thybo, mor til to

tilsvarende vil koste 10,9 mio i Galten (kilde: Skanderborg Kommune).
Der er med andre ord en stor besparelse i at udnytte de allerede “kloge
kvadratmeter” i Herskind.

Foto: Henrik Nielsen

KONKLUSION
I Skanderborg Kommune arbejder man med konceptet kaldet “Kommune
3.0” - En kommune der, ifølge egne udtalelser, bl.a. ser borgerne som
“ressourcestærke samfundsborgere” og hvor man som medarbejder i
kommunen er “optaget af at finde den enkelte borgers ressourcer, bringe
mennesker sammen, facilitere og understøtte de nye fællesskaber”, så
man som kommune kan skabe “et attraktivt og innovativt lokalsamfund”.

Det er måske en “før-corona-opfattelse", at dialog, kommunikation og
kompetenceudvikling skal skabes ved at bringe lærere og elever sammen
på fysiske lokationer. Hvis der er en ting, vi kan lære af corona-tiden, er
det måske det oversete potentiale ved også at kunne styrke samarbejdet
ved hjælp af digital kommunikation.
Der er i forvejen et velfungerende samarbejde mellem lærerne på tværs
af de nærliggende skoler - et samarbejde, der helt sikkert kan styrkes
yderligere både i forhold til lærere og elever ved også at kigge på øget
anvendelse af digital kommunikation. Corona-tiden har også lært os, at
små skoler i naturlige omgivelser, som Herskind Skole og Børnehus, er
mere omstillingsparate ved nemt at kunne efterleve Sundhedsstyrelsens
strenge hygiejnekrav ved inddragelse af både inden- og udendørs
faciliteter i undervisningen.

Herskind skoledistrikt er i den grad både et attraktivt og innovativt
lokalsamfund med en masse ressourcestærke mennesker, der skaber
mange fantastiske fællesskaber, og Herskind Skole og Børnehus er et
centralt element i den udvikling.

Herskind skoledistrikt har stor opbakning til vores lokale skole, både
blandt elever og blandt borgere i hele distriktet. Vi tager gerne imod
kommunens hjælp til at få flere parcelhusgrunde til salg i området og
vil støtte op om en naturlig bosætning i vores samfund. Vi brænder for
vores skole og børnehus og håber, at vi får opbakning fra politikerne i
Skanderborg Kommune, til at bevare vores skole, helt fra børnene lærer
at gå i vuggestuen, til de afslutter 9. klasse og tager kørekort, mens de går
i klubben.

Vi ser den fremtidige skole i Herskind med en overbygning og på
sigt måske også med potentiale til 2 spor. Skulle man flytte elever fra
Herskind Skole ville det være til Skovby eller Galten, som i forvejen
er presset på manglende lokaler. For hver klasse, man vil flytte fra
Herskind til Skovby, koster det 4,5 mio i anlæg + løbende drift - og

42

Peter Allerup har ligeledes belyst, at den store skole ikke skaber bedre
karaktersnit i forhold til den mindre - tværtimod kan der ligge en styrke i
den mindre skole i forhold til bedre transparens og nærhed. Økonomisk
er der heller ingen fordel, siger Peter Allerup.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

29.10.2020

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

Hørningskolens skolebestyrelse

For- og mellemnavn(e)

Steen

Efternavn

Garst

Vejnavn

Almuevej

Husnummer

13

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar fra Hørningskolens bestyrelse.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

29.10.2020
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Høringssvar fra Hørningskolens bestyrelse
Hørningskolen blev i SMAK rapporten i 2018 udpeget som en af tre skoler med straks behov for
mere plads for at skolen kan opfylde sin kerneopgave. Kerneopgaven for Hørningskolen er at være
specialskole for børn med forskellige diagnoser, men fælles for dem er, at de er
udviklingshæmmede i let til svær grad. Ledelsen og Bestyrelsen for skolen har gennem længere tid
kommunikeret med Undervisnings- og Børneudvalget omkring den manglende plads. For at skolen
kan opfylde kerneopgaven skal der bruges mere plads og dette behov vil vokse i takt med den
forventede stigning i antal skolebørn i Skanderborg Kommune. Fra skolens side er der peget på
enten en tilbygning til Hørningskolens eksisterende bygninger, men der er også åbnet for
muligheden for en flytning af skolen til en ny placering, herunder er Sølund bragt op.
I forslaget til ny skolestruktur for skoler og dagtilbud i Skanderborg Kommune lyder anbefalingen,
at Hørningskolen eventuelt flyttes til pavillon 5 på Sølund. Dette for at imødekomme
Hørningskolens behov for udvidelse jævnfør den føromtalte SMAK rapport. Hvis man anlægger en
kvadratmeter betragtning vil pavillon 5 på Sølund frigive et større areal end det nuværende på
Hørningskolen, men da mulighederne for at udnytte arealerne ikke er så gode som på
Hørningskolen vil der ikke være tale om en reel udvidelse. Fra bestyrelsens side ser vi også en
udfordring i at skabe den nødvendige plads i pavillon 5 på Sølund, da den vanskeligt kan udvides.
Desuden er bygning af en børnehave på Sølund startet og den er placeret på en måde, så
Hørningskolen ikke vil kunne få adgang til udearealer uden at elever og voksne skal gå en længere
distance, hvilket er vanskeligt for eleverne.
I dag er Hørningskolen en Specialskole i ét plan. Det mener bestyrelsen også skolen skal være i
fremtiden, for at kunne imødekomme elevernes behov. I pavillon 5 på Sølund, vil skolens elever
skulle fordeles ud på to eller flere etager. Det betyder, at eleverne både ved ankomst, i løbet af
skoledagen- herunder i frikvartererne samt ved afhentning, er afhængige af en elevator for at
kunne bevæge sig ud og ind af bygningen. Flere af skolens elever er udfordret både fysisk og
psykisk. Nogle har decideret angst for at køre med en elevator. Elever, der er udfordret fysisk, er
enten afhængige af kørestol eller gangvogn og vil være afhængige af elevator for at komme
udenfor. Andre er udfordret på gangdistance og balancen, hvor trapper absolut heller ikke er
hensigtsmæssige. Derfor er det set med bestyrelsens øjne et fejlagtigt skøn, at det vil være
optimalt at placere Hørningskolen i en fleretagersbygning, som pavillon 5 på Sølund. Udover, at
det for mange af eleverne vil være yderst vanskeligt fysisk at komme rundt, vil det også have en
afgørende betydning for elevernes mulighed for udvikling af selvstændighed i hverdagen på
skolen. De fysiske rammer vil betyde, at det ikke på samme måde vil være muligt for de lidt større
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børn at bevæge sig rundt uden en voksen ved sin side, dette er tilfældet på Hørningskolen i dag
hvor rammerne giver mulighed for, at der altid er en voksen "tæt på". Der er ikke langt fra den ene
ende til den anden hvilket giver mulighed for at "holde øje" på afstand. Udvikling af
selvstændighed og oplevelsen af selv, at kunne mestre dagligdags situationer er væsentlige for
elevernes udvikling og trivsel.
Hørningskolen er en folkeskole, og den primære kerneydelse er undervisning af skolens elever
efter folkeskoleloven. Der arbejdes både med faglige fag, praktiske fag, træning af dagligdags
færdigheder samt grundlæggende livsduelighed. Derfor er det fra bestyrelsens side, yderst vigtigt,
at rammerne er i orden og giver mulighed for netop dette, således man sikrer de bedste
betingelser for læring og udvikling. Rammerne skal være de rigtige for at kunne sikre opfyldelse af
ovenstående mål og for at kunne sikre elevernes trivsel i dagligdagen. Det må aldrig blive eleverne
og personalet der skal tilpasse sig rammerne da dette ikke kun vil være alt for uambitiøst, men
også vil være med fare for, at kvaliteten i det nuværende tilbud ikke kan videreføres – og prisen
betales af eleverne. Ved kontakt til blandt andet Autismeforeningen lægges også her stor vægt på
netop rammerne, i forhold til at kunne drive et skoletilbud der sikrer børnenes trivsel i hverdagen.
Skolevægring er i dag et voksende nationalt problem hvorfor vi overfor de mest sårbare børn og
unge (Hørningskolens målgruppe) skal tage ansvar for, at de tilbud vi etablerer, sikrer trivsel og
tryghed i skolen. Disse er væsentlige forudsætninger for at kunne tage imod læring.
I dag er Hørningskolen placeret i Hørning på Vester Alle. Skolen er allerede i dag udfordret af
pladsmangel og bliver det yderligere fremadrettet. Vi som bestyrelse, vil meget gerne være
løsningsorienterede i forhold til hvad der er det rigtige for Hørningskolen og vi ser derfor en
mulighed i at renovere og ombygge den eksisterende skole. Dette kan eventuelt ske i etaper eller
som behovet opstår kan der bygges til det eksisterende. Det er vores indtryk, at der er plads til en
sådan udvidelse på den nuværende matrikel. Afslutningsvis vil vi gerne fremhæve, at det er
bestyrelsens holdning, at skolen er flytbar. Dette har vi hele tiden været fortalere for, men det er
af afgørende betydning, at rammerne er de rigtige herunder at der er mulighed for at fortsætte
det nuværende høje faglige niveau der kendetegner Hørningskolen, samt sikrer udvikling, læring
og trivsel for alle Hørningskolens elever. Dette er helt essentielt, når vi har med de mest sårbare
børn at gøre i Skanderborg kommune.

På vegne af Hørningskolens bestyrelse
Steen Garst
Formand for skolebestyrelsen
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Mig selv

For- og mellemnavn(e)

Nikolai

Efternavn

Lander

Vejnavn

Emborgvej

Husnummer

81

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- høringssvar_nikolailander.pdf
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29.10.2020
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HØRINGSSVAR: NY STRUKTUR FOR SKOLER OG DAGTILBUD

29. oktober 2020

Kære politikere i Skanderborg Kommune.
Her på falderebet af høringsfasen er det oplagt at dvæle lidt ved den kamp, vi som borgere,
forældre og ildsjæle har kæmpet for vores elskede Bjedstrup Skole siden slutningen af februar
2020, hvor oplægget til den nye skolestruktur blev offentliggjort. I kampen, har det været rørende at se mine egne børn, Emil og Selma, gå forrest i kampen for deres skole, med hjemmelavede skilte og bannere. Rørende i et demokratisk øjemed, men også uforståeligt at det skulle
komme her til i et ellers nogenlunde uskyldigt børneliv.
Hér på hjemmekontoret har jeg et billede, som jeg jævnligt kigger på. Et snapshot fra demonstrationen på Fælleden tilbage i august - lige efter børnenes skolestart. Emil på 9 som demonstrativt og med konsekvensargumentation har skrevet: “BEVAR BJEDSTRUP SKOLE ELLER I FÅR
INGEN SMÅKAGER ELLER JULEGAVER” på sit banner. Lillesøster Selma på 6 år står ved siden af,
noget mere betuttet og forvirret. Borgmesteren Frands Fischer har næsten lige været på besøg i hendes børnehave og var blevet spurgt af børnene - efter naturligvis først at være blevet
udfrittet om sin løn som borgmester - om borgmesteren måske kunne gøre deres rutchebaner
hurtigere? Det ville han selvfølgelig kigge på, var svaret. Selvsamme Selma står på Fælleden et
halvt år senere, nu som skolebarn, og oplever politik i børnehøjde. Med en borgmester der nu
står i spidsen for et byråd, som ikke vil gøre rutchebanerne hurtigere, men i stedet lukke hendes skole. Det er barskt for en lille pige. Men nu ved hun, hvad løftebrud betyder.
Undervisnings- og Børneudvalget med Trine Holten Frengler i spidsen mener, at udvalget har
gjort »det muliges kunst« ved at præsentere en indstilling, som lukker to landsbyskoler. Det
mener jeg er forkert. Udvalget har udvist et godt stykke procesarbejde, lyttet og stillet op til
borger- og stormøder, men i min optik desværre glimret ved en manglende forståelse for sin
demografi og målgruppe. Udvalget har ikke haft modet og visionerne til at løfte opgaven op
på et højere plan, og har efter mange måneders arbejde præsenteret et stykke papir, der i
deres øjne måske løser et givent regnestykke, men som ellers er idéforladt og visionsløst. Et
stykke papir der afvikler frem for at udvikle, lukker Bjedstrup Skole – og efterlader fem landsbyer med et usikkert fremtidsperspektiv.
Områderne omkring Bjedstrup Skole er i rivende udvikling. Ressourcestærke familier flytter
til, og der avles børn i en produktionsrate, som vil gøre enhver griseavler grøn i hovedet af
misundelse. Hvorfor har udvalget ikke tænkt den udvikling og de ressourcer ind i strukturforslaget? Med en af Skanderborg Kommunes højeste trivselsprocenter ligger Bjedstrup Skole
som en smørklat i kommunen, et børneliv - midt i naturen. Hvordan har I ikke kunnet se, at
det kunne være en oplagt mulighed at bruge de rammer til at løfte en allerede velfungerende
skole, fx. ved at være et regionalt videnscenter, hvor børns trivsel og indlæring bliver tænkt
sammen med en bæredygtig og grøn tilgang til udeskoletimer? En metodemæssig tilgang
som ikke bare vil løfte skoledistriktet, men også brande Skanderborg Kommune som et foregangsbillede inden for bæredygtig uddannelsespædagogik? Hvordan har udvalget ikke kunne
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tænke samarbejde mellem by og land, store og små skoler ind i strukturforslaget? At kunne
udnytte de forskellige kompetencer og skabe en kommune hvor skolerne aktivt og innovativt
bruger hinanden som besøgsskoler. Eventuelt som en fast del af skoleskemaet, også for at
understøtte de elever som trives under mindre og friere rammer? Istedet tvinger udvalget en
kassetænkning ned over hovedet på børnene og deres forældre og fratager dem det liv de har
valgt, ved at flytte ud i landsbyerne, hvor sammenholdet og udviklingstrangen hersker. Udvalget fratager de små børn muligheden for at cykle til og fra skole og tvinger dem ind i en bus i
næsten to(!) timer hver dag og forklarer sig med, at det er der også mange andre, der gør? Er
det et argument?
Min ven Thomas, som nu er formand for skolebestyrelsen på Morten Børup Skolen, udtrykte
det egentlig ret godt i et offentligt indlæg tilbage i august: “Jeg kan ikke sige ”tak til byrådet”
for at de vil lukke to velfungerende skoler, som landsbyerne har brug for. Upåagtet at dette
måske betyder, at der ikke skal uddeles så mange økonomiske tæsk til MB skolen, så kan jeg
stadig ikke få mig selv til at glædes derved. (…) Skanderborg kommune bruger ikke nok penge
på skoleområdet og det er det problem, der skal fixes - det fixer vi ikke ved at nedlægge skoler i
landsbyerne (og så i øvrigt bygge en helt ny skole i Ry, det er galimatias...). Selvfølgelig skal der
være rimelighed i, hvor meget skolerne koster, men de analyser som Skanderborg Kommune
beror sig på har vist sig at være fejlbehæftede og bygget på flere forkerte antagelser. Nuvel
alt er ikke skidt: der er trods alt i Danmark 19 kommuner, der bruger færre penge pr. elev end
Skanderborg Kommune. Men dermed er der også 78 (!!!) kommuner der bruger en del flere
penge pr. elev. Hvorfor denne discounttilgang til skolevæsenet?”
I Socialdemokratiets officielle landdistriktspolitik fremhæver de: ”Små lokalsamfund, hver
med under 200 indbyggere, der tilsammen udgør et stærkt og handlekraftigt fællesskab (…)
At der overalt i landet trives et engagement, båret frem af ildsjæle, der skaber stærke lokale
fællesskaber. Mennesker, der tager ansvar, og som insisterer på at præge udviklingen. Det er
Danmark, når det er bedst.” I otte måneder har vi nu kæmpet med alt, hvad vi har, og kampen har bragt os endnu tættere sammen, styrket fællesskabet og understreget hvor meget vi
bruger og behøver hinanden på tværs af landsbyerne. Men vi behøver også Skanderborg Kommune og politikerne inde på Fælleden til at hjælpe os med at styrke, udvikle og fremtidssikre
vores elskede skole.
Med dette høringssvar håber jeg på en konstruktiv dialog fremadrettet, hvor landsbyskolerne
bliver bevaret, og hvor vi sammen arbejder frem mod et innovativt og visionsrigt skoletilbud for
alle børn i Skanderborg Kommune.
Med kærlig hilsen,
Nikolai Lander
Emborgvej 81, Boes
8660 Skanderborg
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Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Bestyrelsen for dagtilbud Stjær, Storring & Skovby

For- og mellemnavn(e)

Stine Hurup

Efternavn

Højgaard

Vejnavn

Stillingvej

Husnummer

508

Etage
Side/Dør
Postnummer

8462

By

Harlev J

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar-skolestruktur-Skanderborg Kommune.pdf
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29.10.2020
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Stjær, d. 27. oktober 2020

Høringssvar fra bestyrelsen i dagtilbuddet Stjær/Storring/Skovby
Vedr. ny skolestruktur i Skanderborg kommune
Vi har med stor interesse læst forslaget til ny skolestruktur i Skanderborg kommune. Vi vil gerne
kommentere på følgende punkter.
6. Etablering af landsbyordning i Stjær samt indflytning af dagtilbud på Stjærskolen.
7. Etablering af nyt fælles dagtilbud for Skovby, Galten og Låsby

6. Etablering af landsbyordning i Stjær samt indflytning af dagtilbud på Stjærskolen.
Den altoverskyggende bekymring omkring Stjær børnehus er de, mildest talt, nedslidte rammer, og
vi er glade for at der endelig er afsat budget til en ny børnehave i Stjær.
Vi har igennem 2018 deltaget aktivt i undersøgelserne omkring et kulturkraftværk i Stjær, på skolens
matrikel. I denne arbejdsgruppe var det 1.prioritet for alle, at få nye rammer til Stjærs børnehavebørn.
Rammer der er tidssvarende og som vi kan være bekendt at sende vores børn hen til. Rammer der
er inspirerende til leg, lærelyst og fysisk udfoldelse. Igennem hele denne proces talte vi om
matrikelfællesskab. Ved matrikelfællesskabet opnår vi fordelene fra begge verdener: Vi opnår kloge
kvadratmeter, men samtidig sikrer vi også et fagligt stærkt tilbud. Vi frygter som dagtilbud, at Stjær
Børnehus bliver inkluderet i oprettelsen af at en landsbyordning, på et grundlag der mangler at tage
højde for det vigtigste: Pædagogfaglig kvalitet. Det der helt konkret bekymrer os, er en hverdag hvor
det pædagogiske personale kommer under lærefaglig ledelse, med frarøvelse af den faglige sparring
både ”oppe fra” men også udefra, altså fra de andre pædagoger i dagtilbuddet.
Men når det er sagt, må pointen ikke gå tabt: Stjær børnehus SKAL have nye lokaler, og de nye
lokaler skal fortsat indeholde høj faglig kvalitet!
Derfor bekymrer det os også at ordlyden i forslaget lyder ”indflytning af dagtilbud på Stjærskolen”.
Vi ønsker ikke at børnehaven blot flytter ind på skolens lokaler. Vi mener ikke det er rimeligt at antage
at børnehaven kan være i eksisterende lokaler på skolen, samtidig med at udskolingen i Stjær
bevares og børnetallet i byen vokser, og skolen dermed har behov for mindst lige så meget kapacitet
i fremtiden. Vi mener fortsat at børnehaven skal have nye lokaler der er tidssvarende og som passer
til børnehavebørn.
Dernæst ønsker vi at der søsættes nogle tiltag som sikrer at personalet fortsat har adgang til sparring
med andre kollegaer/institutioner, såfremt en landsbyordning bliver en realitet. Det er en vigtig del af
personalets trivsel og udvikling, og derfor nødvendigt for at sikre børnenes ret til udvikling og læring.
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7. Etablering af nyt fælles dagtilbud for Skovby, Galten og Låsby
Der er ingen tvivl om, at den samlede størrelse på vores dagtilbud er en styrke, da det sikrer et nært
og indgående kendskab til dagligdag, aktiviteter og udfordringer i husene. Et nærværende dagtilbud,
hvor alle tager ansvar og alle engagerer sig i hinandens udvikling og trivsel. Vi læser derfor med
interesse og spænding pkt. 7, og glæder os til at være med på sidelinjen i den organisatoriske
udfordring

der

her

sparkes

i

gang,

hvis

forslaget

om

sammenlægning

mellem

Skovby(/Storring/Stjær), Galten og Låsby vedtages. Vi vil meget gerne stille os til rådighed til
sparring omkring forløbet og deltaget aktivt i processen.

Ligeledes er vi også helt enige i punkt 11d, analyse af fremtidig sikring af kapacitet på skole og
dagtilbudsområdet i Skovby, Galten og Låsby.

Vi vil gerne slutte af med at tilkendegive, at vi alt i alt synes vi læser et forslag der indebærer mange
af de elementer og ”politisk mod” som der blev efterlyst på forårets dialogmøder. Vi håber dog at
nye lokaler til Stjær børnehus kan gå hånd i hånd med et matrikelfællesskab i stedet for en
landsbyordning, da dette vil sikre den høje pædagogiske faglighed, som i sidste ende kommer vores
børn til gode.

På vegne af hele bestyrelsen i dagtilbuddet Stjær, Storring & Skovby
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

29.10.2020

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)

Mette Billenstein

Efternavn

Schriver

Vejnavn

Alkenvej

Husnummer

9

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Ved at udbrede kendskabet til vores fantastiske tilbud, kan
Bjedstrup Skole i endnu højere grad spille en rolle i at udvikle og
tydeliggøre et mangfoldigt folkeskoletilbud i Skanderborg
Kommune.
Som vi har beskrevet i vores høringssvar, og ligeledes ved andre
anledninger, hvor vi er blevet hørt i forbindelse med
udarbejdelsen af en ny skolestruktur, så er Bjedstrup Skole et
ganske særligt tilbud til børn i Skanderborg Kommune. Den lille
børnegruppe, de nære relationer, den store natur,
sammenhængen mellem vuggestuegruppe, børnehave, SFO og
skole er blot nogle af de ting, der er med til at gøre Bjedstrup
Skole og Børnehus til et enestående tilbud, som i høj grad er
værd at bevare og udbrede kendskabet til og anvendelsen af.
Flere forskellige tiltag kan tages i brug, for at udvide antallet af
børn som får glæde af Bjedstrup Skole og Børnehus. Vi har før
foreslået samarbejder med kommunens andre skoler, samt
bevidst brug af skolen som et tilbud til mellembørn, som kan have
svært ved at trives på de større skoler. Et tredje tiltag, som
understøtter de to andre, er at øge kendskabet til Bjedstrup Skole
og Børnehus.
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fortsat fra foregående side...
Det arbejde har vi nu igangsat med følgende aktiviteter:
- Profilbrochure (vedhæftet)
- Et stort træskilt ved Skanderborgvej med teksten: Bjedstrup
Skole og Børnehus. Midt i naturen
- Profilfilm (uploadet til youtube og skolens hjemmeside: https://
youtu.be/qqKl8Pz3WtU)
- Skattejagt - et udvidet coronavenligt åbent hus arrangement
(invitation, poster og film (QR koder) fra posterne er vedhæftet)
- En forældregruppe, som løbende skriver pressehistorier om
aktiviteter i skole og børnehus
- En forældregruppe, som administrerer skolens facebookside
Vi er rigtig glade for materialernes kvalitet, og synes de rammer
plet med formidlingen af stemningen fra Bjedstrup Skole og
Børnehus. Vi har en formodning om, at materialerne på længere
sigt vil hjælpe med til at fastholde vores gode tilslutningsprocent,
højne vores samlede børnetal og øge samarbejdsmuligheder
med andre skoler og institutioner i kommunen.
På kort sigt er det vores mål, endnu en gang at tydeliggøre over
for Byrådet, at en lukning af Bjedstrup Skole er en forkert
beslutning, fordi det er en lukning af et værdifuldt og særligt
skoletilbud i Skanderborg Kommune. Dette høringssvar er
således endnu en opfordring til at Skanderborg Kommune,
fremadrettet lader Bjedstrup Skole spille en vigtig rolle i arbejdet
med at bevare og styrke et mangfoldigt skoletilbud i Kommunen.
De bedste hilsner
Bestyrelsen for Bjedstrup Skole og Børnehus

Vedhæftninger

Bilag
Bilag til høringssvar
- bjedstrup_turnatur_Plancher_A4.pdf
- bjedstrup_turnatur_flyer_kort.pdf
- Profilbrochure.pdf
- bjedstrup_turnatur_flyer_skærm.pdf
- QR samlet til print.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

29.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
JUVT8W7
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1
Velkommen til Bjedstrup skole
og Børnehus: Skattejagten!
I skal ud på en tur, for at udforske Bjedstrup
skoles fantastiske omgivelser. Der er 10 poster,
I kan se dem på kortet. I finder posterne ved
at følge prikkerne. Ved hver post skal I scanne
en QR kode, og derved få et lille indblik i vores
hverdag på Bjedstrup skole.
I står nu ved de sorte skure i vores skolegård.
Her spiller vi Antonius, og i skolegården kører vi
på løbehjul, rulleskøjter og i mooncars.
Gå videre til post 2 i Børnehaven.
I skal gå til gennem lågen til højre, og ind til
børnehavens legeplads.
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2
Børnehave og vuggestue
I står nu ved vores ene ud af to børnehaver.
Sammen med børnehaven ligger også vores
nyligt åbnede vuggestue.
I er velkomne til at kigge ind af vinduerne. Her
har børnene adgang til den store legeplads, og
samtidig også skolens andre udearealer.
Gå en tur rundt på legepladsen – mon I kan finde
en ko?
Gå videre til post 3 gennem lågen til skolens
legeplads, den finder I ved æblehaven og
bålhytten ”muslingeskallen”.
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3
Naturbørnehaven
Naturligvis har Bjedstrup en naturbørnehave. Her
tilbyder vi en udendørs børnehavedag, hele året
rundt, i skønne og trygge rammer.
Kan I mon finde blade fra forskellige træer, som
vist på billederne, og få pladen fuld i bladbingo?
Husk at råbe BINGO højt!
Gå videre gennem skoven til Rollespilsforeningen
Fafners by Dunkelstad, pas på uhyrerne!
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4
Fafner Rollespil
Velkommen til Dunkelstad, som er en af de 3
borge i Fafners rollespilsunivers i Granskoven.
Fafner er en fritidsforening for børn og
legeglade voksne.
Du kan læse mere på fafner.org
Løs opgaven og gå derefter op igennem
skoven, så kommer I tilbage skolen.
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5
Indskolingen
I er kommet til vores indskoling, som består af
0.,1. og 2. klasse. Her har vi fokus på en tryg start
på barnets skolegang. Børnene ruller løbende ind
i 0. klasse og ankommer til etableret klasse, med
eksisterende kultur og fællesskab. Læs mere om
hvad rullende skolestart er på vores hjemmeside.
Kig ind af vinduerne og prøv legpladsen. Kan du
svinge dig i armene ned fra tårnet?
Gå videre rundt om skolen til huggehuset. På
vejen kommer du forbi vores blomstereng.
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6
Huggehuset
Huggehuset danner ramme for udeskole og
friluftsaktiviteter. På Bjedstrup Skole har alle børn
udeskole én dag om ugen. Udeskole har gennem
mange år været en del af skolens DNA.
Børnene på skolen er i gang med at lave et
naturkunstværk.
Lav din egen skovtrold ud af ting du finder her
i skoven – her er lidt snor. Hæng din trold op på
træet.
Gå videre rundt om skolen til venstre og find post 7.
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7
Billedkunst, håndværk,
design og sløjd
Kig ind af vinduerne! Her er der plads til læring
og til at udfolde sig kreativt i fagene billedkunst,
sløjd, håndværk og design. Her kreeres
vidunderlige ting, stort som småt.
Gå videre langs bygningerne til gymnastiksalen
og post 8.

SamlePDF - side 84 af 168

8
Dover Gymnastik Forening
Dover Gymnastik Forening er vores sportsforening.
Vi tilbyder en bred vifte af sport for alle
aldersgrupper. Her kan man gå til alt, fra
bueskydning til floorball. Vi har aktiviteter på
boldbanerne, multibanen og i salen. Vi har
bl.a. børnegymnastikhold hvor børnene kan gå
direkte fra børnehaven til gymnastik, fulgt godt
på vej af en pædagog. Læs mere på Dover GF’s
facebookside.
Gå om i skolegården til det røde murstenshus og
find post 9.
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9
SFO & Klub
Bjedstrup skoles fritidsklub og SFO er et tilbud til
børnene efter skole. Matriklen byder på mange
muligheder og aktiviter, og børnene har mulighed
for at vælge frit.
Her er klubaftner, turer i nærområdet, og alt det
andet der hører til børns fritidsliv. Her er plads til
at hygge sig med sine venner. I SFOen og klubben
er det børnene der bestemmer!
Gå videre til skakbrættet i skolegården og find
skatten!
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10
Skolegården og biblioteket
Skolegården bruges flittigt i frikvateret og om
eftermiddagen i SFO, her er plads til masser af
leg.
Inde bag ruden ser I skolebiblioteket.
Her slutter vores skattejagt. I kassen her finder
I skatten, en kuvert med lokalt høstede frø fra
blomster og vilde urter. Så frøene tyndt på en
lun og solrig plet omkring 1. maj. Når blomsterne
blomstre er det skolestart.
Tak fordi I kom og var med. Vi håber vi ses igen!
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Bjedstrup Tur – Natur
Oplev Bjedstrup Skole og Børnehus
Et børneliv i naturen fra 0 – 13 år
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Bjedstrup Tur – Natur
Oplev Bjedstrup Skole og Børnehus
Et børneliv i naturen fra 0 – 13 år
Lørdag d. 24. oktober kl. 12 åbner vi for en naturskøn og
coronasikker ”skattejagt” i det smukke område omkring
Bjedstrup Skole og Børnehus for alle der vil vide mere om:
en lille folkeskole med plads til forskellighed
• udeskole og udeliv
• kontinuitet fra vuggestue/dagpleje til og med 6. klasse
• naturbørnehave, samt integreret børnehave og
vuggestue tæt på naturen.
• lokalsamfund og foreningsliv med skolen som centrum
•

Du og din familie går selv rundt i området mellem et antal
poster med infotavler og opgaver til børnene. Brug forsiden
af denne flyer som skattekort. Med din smartphone får du
adgang til forskellige videoklip. Samtidig kan I opleve de
helt særlige rammer vi har på stedet.
Til sidst venter der en skat – en lille hilsen fra naturen.
Vel mødt på Bjedstrupvej 1, 8660 Skanderborg
i weekender, ferier eller hverdage efter kl.17.
NB: Skattejagten er sjovest med en smartphone –
men kan godt gennemføres uden.
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Var der knas
med forbindelsen?
Så tag QR-koderne med hjem
og se filmene i ro og mag

2. Børnehave og vuggestue

3. Naturbørnehaven

5. Indskolingen

6. Huggehuset

8. Dover GF

9. SFO & Klub
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1. Velkommen

4. Fafner Rollespil

7. Billedkunst, håndv...

10. Skolegården og biblioteket

SJOV MED NATUREN
Navn:
........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........

Skole:
........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........

SamlePDF - side 92 af 168

Opgave 1:

Opgave 2:

Sæt streg mellem det dyr og spor der passer sammen.
Du kan også prøve at finde sporene ude i naturen.

Vidste du, at alle planter har deres helt egen farve?

Hindbær

Bøgeblad

Mælkebøtte

Find en ny plante selv, og mal med den her:

Ræv

Dådyr

Ugle

Skovtrold

Hare
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(Husk dit navn!)

Er du klar til at invitere dine forældre, søskende eller
bedste venner på en skattejagt?

Sådan gør du:

1. Riv siden ud
2. Krøl siden helt sammen
3. Tramp på den
4. Gnid siden med jord eller mudder
5. Når den er tør, fold den ud
6. Nu har du et ægte skattekort!

- - – RIV – FLÅ - HIV – - - RIV – FLÅ - HIV – - - RIV – FLÅ - HIV – - - RIV – FLÅ - HIV – - - RIV – FLÅ - HIV – - -

Opgave 3:
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Opgave 4:

Skovtrolden har gemt sig et sted i naturen.
Kan du finde den?
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skolebørnene højt for børnehavebørnene. Når der er klubaftener,

indskolingsbørn hjælper de nye ind i hverdagen.

og det skaber tillid og tryghed at modtage hjælp. I læsecafeen læser

inkluderet i det eksisterende fællesskab, hvor de lidt ældre

gange som den, der kan hjælpe. Det skaber stolthed at kunne hjælpe,

skolestartere bliver på den måde taget godt imod og naturligt

del af fællesskabet. Nogle gange som den, der skal hjælpes, og andre

i indskolingen i april, august eller november. De små grupper af

mellem de yngste og de ældste. Det gør, at alle kender alle og er en

kendt, ligesom de fleste voksne og børn er det. Børnene kan starte

Hverdagen i Bjedstrup Skole og Børnehus skaber naturlige møder

Overgangen fra børnehave til skole er enkel og naturlig. Stedet er

Forpligtende fællesskab

En lille folkeskole

fordeles madlavning, borddækning og andre opgaver mellem børnene

post. Børnene oplever at have betydning ved at få og tage ansvar.

opgaver i ro. I indskolingen foregår det i små faste børnegrupper

kompostspand, som ugens kompostansvarlige tømmer i den fælles kom-

I morgenbånd vender man stort og småt, spiller spil eller løser

i god tid i forvejen. Hver dag hældes madpakkeresterne i klassens

Skoledagen starter for store og små i det, vi kalder morgenbånd.

på tværs af alder.
Og vi smiler ved os selv, hver eneste gang vi sender endnu en flok
En grundlæggende værdi er nemlig, at dagen skal starte roligt og

sunde, glade og fagligt stærke børn ud i verden...

trygt – og der bliver opbygget et stærkt børnefællesskab på tværs
af alder og køn. 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.
Frikvarterene tilbringer børnene udendørs og i naturen. På tværs

Om Bjedstrup Skole og Børnehus
Du finder Bjedstrup Skole og Børnehus mellem Ry og Skanderborg – omgivet af natur.

af årgange har flere elever løbende huleprojekter inde i den lille
skov, som er en del af deres skolegård. Én gang om ugen foregår
hele skoledagen ude – Bjedstrup Skole er nemlig én af de skoler i
landet, der har den længste tradition for udeskole, og er den eneste
folkeskole i landet, der er certificeret ”Vild med Vilje” - det betyder,
at vi arbejder for at fremme en vild, rig og mangfoldig natur på
grunden. Udeskolen skaber et element af eventyr, der står i kontrast til den struktur og forudsigelighed, som værnes om de andre
dage. Forudsigeligheden brydes også af projektuger, hvor hele
skolen arbejder sammen om et teaterstykke eller et særligt emne.
Skolens størrelse gør det muligt at koordinere aktiviteter på tværs
af klasser og fag - både de traditionsrige og de spontane.

Med vuggestue, børnehave, naturbørnehave og skole tilbyder skole og børnehus
pasning og undervisning af dit barn fra nul år til og med 6. klasse.
Skolen praktiserer rullende indkøring med skolestart 3 gange årligt.
Dermed kan dit barn starte skolelivet, når det er mest parat.
Alle klasser har en ugentlig udeskoledag.
Skolen er som landets eneste certificeret Vild med Vilje.
Børnehuset har Det Økologiske Spisemærke i sølv.

Kontakt
Skoleleder, Lars Søgaard Andersen
Tlf.: 87 94 20 02 / 21 64 03 75
E-mail: lars.sogaard.andersen@skanderborg.dk
Pst! Vi har selvfølgelig også en hjemmeside og findes på Facebook.
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blikke, og de små føler sig passet på af de store. Her dufter af

naturgrund, og fra alle lokaler er der direkte adgang til det grønne.

inden skoledagen begynder. De ældste nyder de smås beundrende

et træ. Bjedstrup Skole og Børnehus ligger midt på en 5 hektar stor

- fra de yngste i vuggestuegruppen til de ældste fra fritidsklubben

Hundredemeterskoven, insektjagt ved vandløbet, en pause i toppen af

De tidlige morgener starter i Børnehusets café. Her mødes alle børn

Madpakketure til Paradiset, hulebygning på Vildmarken, gemmeleg i

En tryg start

Midt i naturen

dagens ret - frokost til børnehave og vuggestue og eftermiddagsmad
Vi ved fra forskning, at det at være i naturen som barn styrker den

til alle. Det hele tilberedes fra bunden i det åbne køkken i cafeen.

motoriske udvikling, fantasien og motivationen for at gå i skole.

sig til en ny hverdag som skolebarn.

og lære i naturen en fast del af hverdagen for børn i alle aldre

morgensamling i skolen, så de i et stille og roligt tempo vænner

skal bidrage til en mere bæredygtig verden. Derfor er det at være

De ældste børnehavebørn går over skolegården for at være med til

læggende forståelse af, at de er en del af naturen, og at de kan og

Børnehavegruppen samles 9.30 og synger, leger og taler dagen igennem.

Evnen til at omsætte naturfag til praksis giver børn en grund-

i Bjedstrup Skole og Børnehus.
Dagene består af både daglige rutiner, planlagte aktiviteter og tid

rammer omkring måltidet.

af den tid de er i Bjedstrup Skole og Børnehus.

hjulpenhed, at hjælpe hinanden, dialog, turtagning og hyggelige

område og deres eget lokalområde - fra ukendt til velkendt, i løbet

11.15 er der frokost med fokus på madkultur, smagsoplevelser, selv-

Således udvikler børnene gradvist deres fortrolighed med skolens

venner som betydningsfulde for fællesskabet.

borg og alt derimellem med skolens egen bus eller på cykel.

trygt og meningsfuldt for børnene at opleve sig selv og deres

dage erstattes af projektdage, hvor turen går til Aarhus, Skander-

til bålet, vande urtekasser og dække bord til frokosten. Det er

et træ, hver en hule og krog velkendte og udforskede, så udeskole-

relationer. De daglige rutiner kan være at hente vand, kløve brænde

en voksen i hånden, når der skal udforskes. For de ældste er hvert

til leg og fordybelse, som styrker børnenes venskaber og indbyrdes

For de mindste starter det i det nære med korte ture med madpakke og

Efter spisning kan de mindste få en lur, mens de øvrige børn holder
børnepause, hvor hvert barn får et tæppe og ligger en lille stund
og slapper af - måske til en fortælling eller stille musik. Denne
daglige stund giver børnene fornyet energi til at mærke og rumme
egne og andres behov - også resten af dagen.
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Bjedstrup Skole og Børnehus
Børneliv, midt i naturen

Velkommen
Det er morgen, og sko
legården sum
mer
.
For
ældre og børn mødes
på
kryds og tværs. Alle
kender alle, og det
er trygt. Fra
sko
leg
ård
midten fordeler bør
en
i
nene sig ud i vugges
tuen, børneh
ave
n
og
sko
Her starter hverdagen
len
.
hver for sig, men sta
dig tæt
på
hin
and
en
tæt på naturen. Omg
og
ivelserne er grønne
- Gransk
ove
n,
Vil
dma
rke
n,
Hundredemeterskove
n, Køkkenhaven og Par
adiset. De store bør
n
kender det som deres
egen bukselomme. De
små opdager krogene
skridt for skridt.
På de følgende sider
får du et indblik i
hverdagen for børnen
e
i Bjedstrup Skole og
Børnehus, hvor initia
tiver som Vild med Vil
udeskole og projektug
je,
er samt et aktivt
arb
ejde med forpligtende
fællesskaber danner
rammerne om leg og
læring.
God læselyst.
Hilsen alle os fra Bje
dstrup Skole og Bør
nehus

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

29.10.2020

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

LMU Dagtilbud Skanderborg by

For- og mellemnavn(e)

Lotte Brun

Efternavn

Hansen

Vejnavn

Kongefolden

Husnummer

1

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringsvar til Strukturanalysen 2020-1.docx

Dato og underskrift
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Skanderborg d. 28.10. 2020

Høringssvar til struktur analysen i Skanderborg kommune 2020
Som udgangspunkt ser vi fornuften i at opkvalificere skoleområdet, ved at finde midler fra eget
område.
Når en høring proces er igangsat og der forventes at der indgives høringssvar, vanskeliggøres dette,
når det politiske mandat er afgivet i medierne. Denne form for medindflydelse klinger hult.
Som LMU i Dagtilbud Skanderborg by, vil vi gerne understøtte de politiske valg der træffes og ser
frem til et samarbejde omkring dette efter en høringsfase.

På vegne af Dagtilbud Skanderborg By

Næstformand i LMU Skanderborg By
Marianne Trane

TR for BUPL i Skanderborg By
Susanne Hansen

- Sammen skaber vi et sted, du ville v æ lge, hvis du var barn

Kongefolden 1, 8660 Skanderborg – www.skanderborg.by.skanderborg.inst.dk - Tlf.: 87 94 23 71 – EAN: 5798005723127 - CVR: 29 18 96 33

SamlePDF - side 100 af 168

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

29.10.2020

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

Bestyrelsen for Bjedstrup og Børnehus

For- og mellemnavn(e)

Mette Billenstein

Efternavn

Schriver

Vejnavn

Alkenvej

Husnummer

9

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

I vores foregående høringssvar beskriver vi det åbenhus
arrangement, som løbende er tilgængeligt på Bjedstrup Skole og
Børnehus, som en skattejagt på vores store naturgrund.
På hver post er der en lille film, som giver et kig ind i hverdagen
for børnene på stedet. De film har vi samlet i én samlet film, som
kan ses her: https://youtu.be/lK77HM1_7Bg
God kiggelyst og kig endelig ud forbi og se om I kan gennemføre
skattejagten :)

Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

29.10.2020
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Høring af forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud
Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Undertegnede

For- og mellemnavn(e)

Hans

Efternavn

Horn

Vejnavn

Alkenvej

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
- Høringssvar.pdf
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Alken d. 28.10.20

Høringssvar
Da min kone, jeg og vores datter på 2 år, som så mange andre skulle skifte lejligheden ud med hus, have og
højt til himlen, kiggede vi i 2018 på hus i alle mulige afskygninger, i forskellige kommuner. Til slut havde vi kig
på et hus i Norddjurs kommune og det vi endte med at købe i Alken.
Ved at købe hus i Norddjurs kunne vi få langt mere for pengene end i Skanderborg kommune (jeg beder jer
ikke kæres om mine huspriser), men vi vægtede det særlig højt, at vi kunne tilbyde vores datter, som i
mellemtiden har fået en lillebror, et nært og trygt daginstitutionstilbud og skoletilbud. Det fandt vi for
usikkert i Norddjurs, hvor skolelukninger i en årrække har været et tema.
Vi lavede da også vores hjemmearbejde inden vi købte huset i Alken. Vi undersøgte bl.a. om der var varslet
skolelukninger i Skanderborg kommune, ved at afdække diverse lokale medier. Her kunne vi blandt andet
læse i en artikel fra Aarhus Stiftstidende d. 05.02 2017, at skolelukninger, ifølge Frands Fischer ikke bliver et
tema, ”I Skanderborg har vi flere gange set at antallet af børn overhaler prognoserne”. Det er netop også det
der sker i Bjedstrup skoledistrikt anno 2020.
De mest mistrøstige udtalelser vi fandt frem til i vores research, var i en artikel fra Horsens folkeblad d. 23.04
2016, hvor Frands Fischer udtalte at der var 28.000 kr. i forskel på det dyreste og billigste skoletilbud i
Skanderborg kommune, hvorfor klyngeskoler med fælles ledelse kunne komme på tale. Det ville være en
kamel at sluge, i og med jeg tror på nærledelse af personale, men også en leder tæt på som vi forældre kan
komme til ved behov. Den nære leder vil bare komme længere væk ved klyngedannelse.
Selv formår jeg ikke at tænke konsekvenserne ved lukning af Bjedstrup skole til ende: hvilken betydning får
det først og fremmest for børnene? Hvilken betydning får det for lokalområdet og herunder beboerne i
lokalområdet?
Jeg havde en fornemmelse af at have købt katten i sækken da Børne- og Undervisningsudvalget indstillede
til lukning af Bjedstrup skole. Men nu krydser jeg med alt hvad krydses kan for, at Bjedstrup skole bevares i
sin nuværende form. Forhåbentlig kan jeg med ro i sindet- uden frygt for skolelukninger i fremtiden - følge
min børn fra Bjedstrup børnehus til Bjedstrup skole og videre ud i den store verden, når de skal i 7. klasse.

Med venlig hilsen
Hans Horn
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Et bæredygtigt samarbejde om landsbyskoler
Bestyrelsen for Bjedstrup Skole og Børnehus og Liv i Landsbyerne hilser debatten om en
inkluderende og gensidigt forpligtende aftalemodel for landsbyskolerne i Skanderborg
Kommune velkommen og anerkender samtlige partiers tilkendegivelser om, at
landsbyskolerne er vigtige ift. at kommunen også fremadrettet kan fastholde et attraktivt og
mangfoldigt skoletilbud.
Vi vil med dette høringssvar rette opmærksomheden på en række punkter, der for os at se
er afgørende for, at en fremtidig aftalemodel lever op til formålet om at sikre faglig og social
bæredygtighed for landsbyskolerne.
Aftalemodellens parter
Vi foreslår, at en fremtidig aftalemodel har tre parter: Kommune, skole og lokalsamfund. Alle
tre parter forpligter sig på at sikre de nødvendige rammer for, at landsbyskolen kan skabe
faglig og social kvalitet.
Der bør i den forbindelse skabes enighed om repræsentationen fra de forskellige områder i
de enkelte skoledistrikter.
I Bjedstrup Skoledistrikt foreslår vi, at skolen repræsenteres gennem skolebestyrelse og
skoleleder. Lokalsamfundet kan repræsenteres gennem landsbyklyngen for området: Liv i
Landsbyerne.
Vi foreslår, at parterne som udgangspunkt mødes én gang om året i forbindelse med
afholdelsen af kontraktholdermødet.
Aftalemodellens indhold
Der er for os at se to afgørende kriterier for, om en landsbyskole kan sikre faglig og social
bæredygtighed. Den gennemsnitlige klassekvotient og den lokale tilslutning. Og ikke kun
den ene eller den anden.
Bakker et lokalområde op om en skole, bør den ikke automatisk lukkes, selvom der ikke er
et højt elevtal. Tværtimod bør der i stedet arbejdes målrettet med at justere de rigtige steder
for at sikre en bæredygtig skolestruktur – i et samarbejde mellem kommune, skole og
lokalsamfund:
•

•

På landsbyskoler med stor tilslutning men lavt elevtal, bør man arbejde på at udvide
elevgrundlaget - fx. via skoledistriktstilpasninger, visitering, eller tiltrækning af børn
uden for distriktet
På landsbyskoler med lav tilslutning bør kvaliteten og opbakningen forbedres via fx
trivselstiltag, bedre integration med lokalsamfund mv.
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10 børn per årgang er minimum
For at kunne sikre faglig og social kvalitet vurderer vi på linje med Danmarks Lærerforening,
at den gennemsnitlige klassekvotient på skolerne skal være på over 10 elever. Når der er
mindre årgange, kan vi gøre rigtig meget via klassesammenlægninger og aldersintegreret
undervisning og skabe gode læringsmiljøer på tværs af årgange.
Vi ser imidlertid også gerne, at den gennemsnitlige klassekvotient er på over 10 elever. En
sådan klassekvotient bør give anledning til handling aftaleparterne imellem.
Den lokale tilslutning bør være høj
Vi bør ikke lukke skoler med høj lokal opbakning, hvorfor tilslutningen til skolen, også bør
være en afgørende parameter for det årlige møde mellem aftaleparterne.
En procentuel tilslutning vil (også i gode perioder) svinge meget på små skoler. Der er
imidlertid god grund til at holde øje med tilslutningen, og hvis der er en negativ tendens ift.
normalen, bør det give anledning til handling aftaleparterne imellem.
Det er vigtigt at understrege, at tilslutningen i ét skoledistrikt ikke direkte kan sammenlignes
med tilslutningen i et andet. Det afhænger meget af distriktets beliggenhed i forhold til andre
skoler, hvorfor der bør indgås aftaler mellem aftaleparterne for de enkelte skoler omkring en
tilfredsstillende tilslutning i det enkelte distrikt.
En gennemsnitlig klassekvotient på 15 er for højt
Vi noterer os, at der er kommet et konkret forslag om, at den gennemsnitlige klassekvotient
på en skole bør være på minimum 15, og hvis den ikke kommer over 15 i løbet af tre år bør
skolen lukke.
Vi er som udgangspunkt enige i, at der bør arbejdes for klassestørrelser i omegnen af 15
elever og derover på alle skoler i kommunen. Forslaget savner imidlertid evidens for, at det
ikke skulle være muligt at skabe bæredygtige faglige og sociale miljøer med færre elever, jf.
både Danmarks Lærerforening og vores egne erfaringer på Bjedstrup Skole.
I de tilfælde hvor skolerne i perioder oplever relativt små årgange (og det gør de i små
lokalsamfund), så er der behov for fælles indsatser på tværs af skole, lokalsamfund og
kommune for at finde de gode og solide fremadrettede løsninger. Derfor mener vi heller ikke,
at man bør afvente tre års negativ udvikling og så kigge på skolelukning herefter. Så snart
der kan konstateres en lavere tilslutning eller lavere elevtal end normalt, skal aftaleparterne
på det først kommende møde aftale en handlingsplan for at løse problemstillingen. Det giver
mulighed for en aktiv, dynamisk og løbende dialog, som understøtter den brede politiske og
befolkningsmæssige opbakning til at bevare det mangfoldige skoletilbud og den generelle
udvikling i landdistrikterne.
Desuden virker det ikke hensigtsmæssigt at fastlægge en treårig periode som et
skæringspunkt, da skolen i en sådan periode vil blive opfattet som lukningstruet, hvilket kan
styrke den negative udvikling skolen allerede er i. Vi mener derfor, at der skal være fokus på
udviklingen af en lokal handlingsplan. Denne handlingsplan skal indeholde konkrete
genopretningsplaner med fokus på kort- og langsigtede aktiviteter. Det kunne fx være
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ændringer i skoledistrikt, udstykninger, etablering af temaskole og lederskifte eller andre
tiltag, som hver især først vil kunne aflæses i tilslutningen og elevtallene efter en periode.
Lad os lave en aftalemodel, der kan understøtte vores fælles ambition om at sikre fagligt og
socialt bæredygtige landsbyskoler til gavn for hele kommunen.
Vi håber meget, at børne- og undervisningsudvalget vil tage initiativ til et møde, hvor vi kan
få lejlighed til at uddybe tankerne bag forslaget.
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Anebjerg den 28. oktober 2020, 1 af 2

Drømmen om en tryg barndom i Anebjerg/Stilling
Jeg hedder Maja og jeg bor på Blishønedalen i Stilling sammen med min familie; min
mand Rune og vores datter Ella Marie på 5 år. Til januar kommer der en lillebror til.
Jeg vil fortælle om vores drøm om en tryg barndom i Stilling for vores datter
Vores datter Ella Marie er fra 2015. Jeg valgte, som så mange mødre på barsel, at søge
et barselsfællesskab. I Skanderborg kommune lærte jeg konceptet Barnevognstræf
at kende. Rammerne er sat op af den kommunale sundhedsplejeske og faciliteres af
sognegården ved Silling Kirke. Så allerede tidligt i vores lille datters liv - blev tilhørsforholdet til Stilling grundlagt.
Jeg kom i en dejlig mødregruppe bestående af 6 mødre og deres børn - alle fra Stilling.
Fire af disse børn er stadig en meget vigtig del af min datters liv - den sidste er flyttet så
langt væk som Højvangen - hvilket har betydet, at min datter på ingen måde er knyttet
til hende, da de ikke ses i det daglige. Fire af de seks børn kom i Vuggestuen Søvang - og
den femte, Dagmar, sluttede sig til, da de sammen rykkede ned i børnehaven.
De børn min datter lærte at kende i Vuggestuen Søvang - er stadig de børn som hun er
allermest knyttet til - de er hendes bedste venner og hendes “slæng.”
Det er de børn, som hun laver de fleste legeaftaler med, hun kender deres forældre og
søskende, og det er de børn hun fortæller “røverhistorier” om, når vi over aftensmaden
taler om hendes dag.
Det er Elly, Ella T, Vera, Lukas, Laura, Dagmar, Lauge og Hans
- som hun forestiller sig at hun skal gå i skole med næste år - det samme havde vi som
forældre. Er det naivt? Nej - jeg mener det er en helt indlysende antagelse - både for
barn og hendes voksne!

Ella Marie, 5 år
- drømmer om at gå i skole med alle sine
vennner fra Søvang Børnehave.

Børn skaber tidlig relationer

Fire af Ellas bedste venner er fra mødregruppen: Lukas, Vera, Laura og Dagmar.
Den 5. flyttede til Højvangen - og derfor
har de ikke en daglig kontakt.

En sikker og kort skolevej
Ella Marie tager oftes turen til børnehave
på løbehjul - forbi Stilling Skole
- så hun er klar til skolestart!

Vores datters verden udgår fra Børnehaven Søvang og dens skønne Stilling-børn.
Hun har gået til gymnastik i Stilling IF regi siden hun var 2 år og i denne sæson står den
på dans - også i Stilling Skoles gymnastiksal - og hver tirsdag - bekræfter jeg hende i - at
det er her hun skal gå i skole - sammen med hele storbørnsgruppen fra Søvang.
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Det er også her hun går til tandlæge - og her hun kigger langt efter de store børn, der
leger på Soffens legeplads - når vi kører hjem fra børnehave.
Er vi voksne så naive?
Lokalplanen blev nærstuderet da valget af byggegrund blev truffet i 2014 - og her var
tilhørsforholdet til Stilling Skole klar og tydelig. På byskiltet som vi passerer flere gange
dagligt står Stilling.
Vi hører til Stilling sogn og vores datter er døbt i Stilling Kirke. Vi går til fritidsaktiviter
i Stilling IF. Vi gør vores daglige indkøb i Stilling. Vi øver (en sikker) skolevej på det fine
stisytem Skanderborg kommune har anlagt med to viadukter under Virringvej med vores
datter - som allerede nu næsten dagligt tager turen til børnehaven på løbehjul!
Så jeg anser det ærlig talt ikke som naivt - når vi tilflytter-forældre har antaget, at vi på
alle måder hører til Stilling by og skole.
For området Anebjerg vil det være en katastrofe at blive “splittet” fra Stilling Skoles
distrikt. Vi vil ikke få det ønskede fællesskab med hinanden og med Stilling by - som er
det, vi (for de flestes vedkommende) er flyttet hertil for at opnå.
Kan søskende få lov at gå på den samme skole?
Til januar får Ella Marie en lillebror. Vores største ønske er, at sikre ham en lige så god
start på (institutions-)livet som hans storesøster har fået.
Vi ønsker at han får samme tilknytning til Stilling - hvor legekammeraterne bor i gå-afstand.
Vi drømmer om, at begge vores børn kommer til at gå på Stilling Skole sammen - og
sammen med alle de andre “Anebjerg-børn”, som vi tilflytter-forældre - har valgt - skal
vokse op her.
Vi frygter et splittet skoledistrikt, hvor vores børn bliver afhængige af skolebus og skal
køres til og fra legeaftaler i de første mange år.
Regnorme og kaffeaftaler
Så sent som i går - fortalte Ella Marie mig på hjemturen fra Søvang om, hvordan dagen
var gået med at samle regnorme i Ellys lommer (heldigvis havde de tænkt på at give dem
lidt jord med) og om hvordan de, når de bliver voksne, skal mødes på café - og drikke
kaffe - med mælk vel og mærke.
Vores datter kan ikke forestille sig ikke at have Elly - og resten af venneflokken fra Stilling
i sit liv - tving os ikke til, at skulle tage de drømme fra hende!
Kære udvalg, jeg håber min fortælling om Ella Marie, har gjort indtryk.
Vi er bare én af de mange børnefamilier, der har valgt at bosætte sig i denne nye, fan
tastiske bydel i Stilling, som I som kommune, har været med til at skabe - og sat rammerne for i lokalplanen. Hvordan kan I på bagkant, så tvivl om noget så centralt, som
hvor vores børn må gå i skole?
De er rigtige mennesker - selv om de kun er 2, 3 eller 5 år.
Børn knytter venskaber og relationer i en tidlig alder - tag det ikke fra dem - knus ikke
deres hjerter - priotér det nære og trygge som kommune - og lad os forældre lykkedes
med at give vores børn den barndom, vi flyttede hertil for at give dem.
Mange hilsner
Maja Kudsk Jørgensen
Rune Svendsen
Ella Marie
Blishønedalen 20, Stilling

SamlePDF - side 110 af 168

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

29.10.2020

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)

Iben Maria Behrmann

Efternavn

Kristensen

Vejnavn

Nis Petersens Vej

Husnummer

8

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar Ny skolestruktur 2020.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

29.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
DMH70DM

Side- 1side
af 1 111 af 168
SamlePDF
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

28.10.20

Høringssvar om ny skolestruktur i Skanderborg Kommune
Der er forældre, som har bosat sig i nærheden af en skole i den forventning, at deres børn kommer
til at gå dér, med lokale venner og kort skolevej. Men ting kommer ikke til at gå som forventet: der
sker ting, som gør, at deres barn kommer til at gå på en skole langt væk. Med halve eller hele timers
transporttid hver vej. Det er forældre til børn, der går i specialklasser og specialskole, vi taler om.
Der har været vældigt meget fokus på landsbyskolerne under dette høringsforløb. Blandt andet
(gætter vi), fordi der er tale om ressourcestærke forældre, som er i stand til at råbe op, når de føler,
at deres behov bliver forringet. Det er et sørgeligt faktum, at forældre til børn med specialbehov
typisk har en del mindre overskud til at råbe op. Men set fra et specialskole-perspektiv er der faktisk
en del gode tiltag i forslaget til den nye strukturreform.
Her tænker vi på kortere transporttid pga. geografi, stærkere faglige fællesskaber og ønsket om de
stærkt forbedrede fysiske rammer.
Vi sætter pris på, at I forsøger at samle børnene mere centralt i kommunen for at mindske den
transporttid, der presser mange børn med særlige behov voldsomt i dagligdagen. Det er noget, der
vil skabe mere overskud i hårdt pressede familier, og som også ville spare de almene skolers
transportbudget - vi ved, at de har hårdt brug for pengene.
Vi noterer med glæde, at I forsøger at skabe stærke faglige fællesskaber, hvor der kan arbejdes på
tværs og laves gode overgange. Det er af allerhøjeste vigtighed, at viden bliver samlet og delt. Det
er virkelig glædeligt at se, at I fra politisk hold ønsker at højne kvaliteten for de mest sårbare børn i
kommunen, og at I ønsker at hjælpe jeres medarbejdere med at sikre et godt samarbejde og en stærk
vidensdeling. Øget specialisering vil kun komme børnene til gavn, og gøre fagpersonernes
arbejdsliv lettere og mere tilfredsstillende.
De fysiske rammer på nogle af specialtilbuddene er så dårlige, at det er uholdbart.
Der er børn, der undervises i kældre med meget dårligt indeklima, og der er børn, der går i skole i
nedslidte barakker, hvor der er så lidt fysisk plads at gøre godt med, at de bliver rokeret igen og igen
for at skabe plads til nye børn - også selvom alle ved, at børnene tager skade af det. En del børn
med særlige behov har brug for deres eget rum, de kan trække sig til, men pladsmanglen medfører,
at nogle børn kun får nærmest kosteskabslignende rum uden vindue at opholde sig i. Det ville være
et stort kvalitetsmæssigt løft for børnene at blive flyttet til rolige omgivelser med god plads både
inde og ude og solide bygninger, hvor deres behov for ro, rum, og sundt indeklima kan blive
tilgodeset.
Vi håber, at I husker, at børn med særlige behov har brug for en ekstra god legeplads, da mange har
sværere ved at sætte gang i lege end andre børn. Vi håber, de kan få så gode udearealer, at der både
bliver plads til ro og stressreducering og til særlige læringsrum/udeskole for de børn, som profiterer
af at lære på mere konkrete måder.
I debatten om den nye skolestruktur har indlæg om børn med særlige behov stort set begrænset sig
til, at de kan være lettere at inkludere på en mindre skole med relativt lave klassekvotienter - noget
som først og fremmest fremføres som et økonomisk argument. Det ville være ordentligt at huske på,
at et barn, der får en diagnose, har brug for en specifik støtte. Der er en grund til, at diagnosen
gives. Barnet skal ikke bare være i en ramme, som det kun lige netop kan kapere. Det har krav på at
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være kvalitativt inkluderet, at trives og være i udvikling. Det er desværre et faktum, at flere og flere
børn og unge (især med autisme) får tillægsdiagnoser. De udvikler angst, depressioner, får traumer,
udvikler skolevægring m.m. Det sker også i vores kommune, og det ved I naturligvis godt. Det
bunder ofte i, at børnene er i kontekster, som ikke imødekommer deres særlige behov. Hvis vi
endelig skal forholde os til økonomien, så er det er langt billigere at sætte ind med det optimale
skoletilbud og den optimale støtte fra start og skabe en god udvikling, end at presse barnet ind i
overbelastning og nederlag, der nødvendiggør endnu flere og dyrere specialforanstaltninger. En del
børn med særlige behov vil profitere af og trives i en veltilrettelagt og -finansieret
inklusionsordning, men det bør gennemføres for barnets skyld. Ikke for at finde midler i et sparsomt
skolebudget. En del børn har brug for et højtspecialiseret og mere skærmet tilbud, og det skal ikke
tales ned som eksklusion eller som noget, der bør undgås.
Vi ser med bekymring på, at personer uden faglig viden og uden egentlig interesse i at skabe gode
forhold for specialbørn, gør dem til instrument for tvivlsomme økonomiske beregninger, for at
understøtte deres egen agenda. Vi håber, at I vil lytte mere til dygtige fagfolk end til forslag uden
faglighed.
Da vi først så oplægget til den nye skolestruktur, blev vi positivt stemt, fordi det så ud til, at I fra
politisk side ville skabe en bedre hverdag for de mange børn med særlige behov i kommunen. Det
håber vi, at I holder fast i - og helst meget før 2025. På den måde kan I være med til at skabe stærke
familier for de allermest sårbare børn i vores kommune.
De bedste hilsener
Erik Søe Sørensen og Iben Maria Kristensen
Nis Petersens Vej 8
8660 Skanderborg
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Visioner og drømmer for Skanderborgs mest levende landsbyklynge
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“Når mennesker møder mennesker, opstår fællesskaber, og dermed skabes grundlaget for, at
vi kan skabe udvikling sammen.”(Byrådets vision, Skanderborg Kommune)

Landsbyklyngen Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup er et laboratorium for bæredygtig udvikling inden for både fællesskab,
klima, miljø, kreativitet, erhverv og byggeri. Bjedstrup Skole er landsbyklyngens centrum og fællesskabets motor. Det er her, vi mødes,
her vi lærer hinanden og hinandens børn at kende og skabe relationer, der rækker langt ud over børnenes skoletid.
I dette fællesskab skaber vi vores liv, nu og i fremtiden. Vi udvikler os, hinanden og hele området. Her er plads til alle; børnefamilier,
unge og ældre, eneboere og kollektiver. Dette fællesskab byder på et levende inkluderende lokalsamfund med tryghed og et godt hverdagsliv. Og netop derfor oplever vi i høj grad, at tendensen ikke længere går fra land til by, men at den nu er vendt.
Der er BRUG for stærke lokalsamfund
Stærke fællesskaber skaber robuste mennesker. Hvis Skanderborg Kommune vil være med i bevægelsen og styrke lokalsamfund, giver
det ikke mening at afvikle vores landdistrikt. Regnestykket er simpelt: For at et stærkt lokalsamfund kan eksistere, kræver det en skole,
et børnehus og en købmand. I Alken lukkede købmanden, men frivillige kræfter fik den op at stå igen, og endda i en fornyet udgave
med café og nu også bageri. Det er den ånd, der hersker her, og det er den ånd, vi er så bange for skal gå tabt, hvis vores skole lukker.
Hos os er der højt til loftet, og det tætte fællesskab gør samtidig, at der er kort fra tanke til handling. Vi har mange ressourcer at trække på og kan derfor rent faktisk få ting til at ske utrolig hurtigt.

Udarbejdet af; Andreas Bech, Marlies Warming, Jesper Damtoft, Ulrikke Falch Christiansen og Peter Schødt Dalsgaard, beboere i landsbylaboratoriet
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Visioner for landsbyklyngen

s. 2

”Landsbylaboratoriet”
”Den moderne Landsby er en vision skabt på drømme og erfaringer, men ikke
mindst på erkendelsen af, at velfungerende lokalsamfund er en vigtig
forudsætning for et velfungerende velfærdssamfund.”
Lone Møller,
socialrådgiver og stifter af frivilligcenter Kontakt Mellem Mennesker og Home-Start Familiekontakt

Landsbyer som vores kan tjene som et samfundslaboratorium. Som landsbyforsker Lone Møller forklarer det:
”Velfungerende lokalsamfund er en vigtig forudsætning
for et velfungerende velfærdssamfund.” Alt, hvad der
findes og foregår i et velfungerende lokalsamfund,
udspringer af funktioner, organisationer og institutioner, som allerede eksisterer. Vores lokalsamfund kan
ses som en model for fællesskaber andre steder – f.eks.
i en bydel i en større by eller en by på landet. En god
model dækker de fleste menneskers primære og basale
behov: Mad, bolig, tryghed og sociale relationer. Disse
basale behov bliver allerede i høj grad dækket i vores
lokalområde. Landsbyklyngen byder på et enestående
potentiale for at fremme den bæredygtige udvikling af
landdistriktet, fordi der allerede findes velfungerende
strukturer og mange initiativer, som er helt i tråd med
denne agenda.

Foto: Tor Birk Krads
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Vores landsbyområde består af vidt forskellige mennesker med forskellige ressourcer og kompetencer. Fælles
for dem alle er, at de vil vores fællesskab. I disse møder
mellem mennesker, der vil hinanden, opstår synergier,
initiativer og relationer - det er det, som er vores landsbylaboratorium. Det gavner både vores område og kan
samtidig fungere som et innovativt maskinrum for hele
Skanderborg Kommune.
For at illustrere dette potentiale præsenterer her enkelte beboer fra vores landsbyklynge et udpluk af igangværende initiativer, samt deres visioner og drømme for,
hvad vi kan udvikle i vores område. Hver beboer tager
udgangspunkt i sin egen faglighed og interesse.
Visionerne vedrører frivillighed og iværksætteri, natur
og miljø, arkitektur og byggeri, musik og kultur,
erhvervsliv samt en fælles energiløsning.
Vi viser vejen til en bæredygtig udvikling
– som et eksempel til efterfølgelse.

Visioner for landsbyklyngen
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Frivillighed og landsbyiværksætteri
I vores landsbyer summer det af frivillige kræfter. I
Alken drives der f.eks. en købmandsbutik og et forsamlingshus i det ”gamle mejeri” med værksted og
et lille bibliotek på frivillig basis i en landsby med 230
indbyggere. Købmanden og forsamlingshuset skaber liv
i gaderne og binder landsbyen sammen. På den måde
bliver vi en del af hinandens liv, vi bliver betydningsfulde for hinanden og for livet i landsbyen. Det giver glæde
og lyst til at yde en ekstra indsats, sætte nye projekter i
værk, som ser dagens lys.
Hos købmanden forhandles næsten udelukkende økologiske varer. Derudover har købmanden aftaler med
en lang række lokale (små-)producenter og leverandører af kød, grønt og andre fødevarer for at muliggøre
en bæredygtig forsyning, hvor der er kort fra jord til
bord. Købmanden inviterer nærliggende landsbyer,
forbipasserende, turister og andre ind i landsbylivet. I
forsamlingshuset på Mejeriet afholdes fællesspisninger,
hvor områdets borgere mødes og spiser sammen. På
Mejeriet bliver også holdt et væld af kulturelle arrangementer som koncerter, debat- og foredragsaftener,
nogle af arrangementer er kun for de lokale, andre
er åben for alle. På biblioteket kan man tage en rolig
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kontorarbejdsdag og låne fra det udsøgte sortiment
af voksen- og børnebøger. I Alken har vi et landsbyliv
med en mangfoldighed af mennesker, der på hver sin
måde vokser i fællesskabet. Glæde, liv og mødesteder i
landsbyen trækker nye familier til, som også vil bidrage
til fællesskabet. Og vi ved, at vi selv må tage fat, hvis vi
ønsker nyskabelser.
Købmanden og Mejeriet danner allerede ramme om
mange fælles aktiviteter, og der er mange flere muligheder. Købmanden kan på sigt komme til at fungere
som oplagrings - og distributionssted for kød og grønt
produceret i Alken (et græsningsdyr-laug er under opstart og Alkens fælleshave er i sin første sæson. Sociale
ordninger, hvor mobile borgere hjælper de mindre mobile med afhentning af varer og medicin. Flere madordninger, som letter livet for tidspressede børnefamilier
og samtidig giver et marked for sociale virksomheder
(f.eks. den lille virksomhed af to flygtningekvinder, som
lavede mad til fællesspisning sidste efterår). Det levende fællesskab inspirerer til nye projekter og bæredygtig
udvikling. Og så længe vi har skolen, kan vi tiltrække nye
kræfter og bevare det levende fællesskab.

Visioner for landsbyklyngen
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Musik og kultur
I vores landsbylaboratorium skal vores børn og voksne
have de bedste muligheder for at engagere sig i kulturen. En lokal og integreret kulturskole. Skanderborg
Kommune skriver selv i sit visionspapir for kulturpolitikken, at: “Unge kan selv – og de skal have mulighed
for selv at tage initiativ til og at arrangere kulturelle aktiviteter”. Den mulighed skal også eksistere her i vores
landsbyklynge.

” I vores landsbyklynge er der
mange kræfter der kan byde ind
med musik, teater, litteratur, osv.
Det får oss til at drømme om at vi
oprette en mini-kulturskole. ”
Andreas Bech
Musiker
Hannesvej 3, Svejstrup, 8660 Skanderborg
Svejstrup

På Bjedstrup Skole hersker en rigtig god sangkultur.
Der bliver skrålet igennem til morgensang, skolen er
med i Sangens Hus-projektet “Sangglad”, og der kan
vælges klaver og sang fra Skanderborg Kulturskole. I
vores landsbyklynge er der mange kræfter, der kan byde
ind med musik, teater, litteratur, osv. Det får mig til at
drømme om, at vi opretter en mini-kulturskole.
Men der manglede f. eks et sted, hvor ungerne kunne
spille i band sammen. Derfor startede vi et “fredagsband” for 7 børn fra Bjedstrup Skole. Nogle af børnene
har forældre med musikalske kompetencer, som alle
sammen støder til og hjælper til. Udover at børnene
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lærer musik og sammenspil har denne forældredrevne
undervisningsform den helt særegne positive sideeffekt, at ungerne slet ikke oplever det som undervisning.
De oplever, at det er DERES band og dem, der holder
taktstokken.
Erfaringen med at drive musikundervisning på et
frivilligt initiativ drømmer jeg om at brede mere ud.
Der bliver efterspurgt musiktilbud til børnene, og vi er
mange, der kan give det. Det kan samtidig breddes ud
til teaterundervising, dans, sang, kor, og ungerne skal
selvfølgelig booke deres egne jobs, når de bliver lidt
ældre og derved lære entreprenørskab på den store
klinge!
Det handler ikke om at konkurrere med de eksisterende
tilbud i Skanderborg Kommune, som har rigtig fine tilbud fra Kulturskolen. Men det handler om, at det nære
miljø, hvor forældrene i højere grad bakker op og stiller
tid og lokale til rådighed. Det kan skabe et unikt læringsmiljø for vores børn. Og er det ikke netop det, enhver
kommune drømmer om at kunne give deres unge?

Visioner for landsbyklyngen
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Soloselvstændige bidrager til bundlinjen

”Mange af virksomhederne i
Bjedstrup Skoledistrikt er soloselvstændige og mikrovirksomheder.
Netop disse typer virksomheder
stod for 70% af vækst i arbejdspladser i 2018 ”

Vores landsbylaboratorium er et af de områder i Skanderborg Kommune med absolut højeste antal virksomheder i forhold til indbyggere. At Bjedstrup skoledistrikt
er et stærkt erhvervsområde - i skoledistriktet er der
registreret knap 200 virksomheder med egne CVR-numre. Dertil kommer de musikere, artister og andre freelancere, der også driver selvstændig virksomhed. Dette
betyder, at Bjedstrup skoledistrikt er et af de områder
i Skanderborg Kommune med det absolut højeste
antal virksomheder i forhold til indbyggere. Mange af
virksomhederne i Bjedstrup skoledistrikt er soloselvstændige og mikrovirksomheder. Netop disse typer
virksomheder stod for 70% af væksten i arbejdspladser i
2018 (Kilde: Dansk Byggeri).
Der er mange nystartede eller ”nytilflyttede” virksomheder i skoledistriktet – og mange af disse virksomheder drives af virksomhedsejere, der selv har børn
på Bjedstrup Skole. Uden skoletilbud i Skanderborg
Kommunes landdistrikter vil selvstændige udflyttere
fra Aarhus og København, der søger work-life balance,

uden tvivl vælge omkringliggende kommuner med
bedre betingelser.
Netop denne balance mellem arbejdsliv og familieliv
er, ifølge undersøgelser blandt den landsdækkende interesseorganisation Danske Soloselvstændiges
medlemmer, motivationen for mange nyslåede virksomhedsejere. (Kilde: Interesseorganisationen Danske
Soloselvstændige)
I vores landsbylaboratorium drømmer vi om at udvikle
forholdene for soloselvstændige og mikrovirksomheder.
Vi drømmer om at skabe fællesskaber og samarbejder,
der kan generere nye idéer, nye produkter, nye ydelser.
Og vi drømmer om, at det sker i en fornuftig balance
mellem joblivet, familielivet og lokalområdet.
Kan Skanderborg Kommune ikke tilbyde disse betingelser, går kommunen glip af den vækst, der naturligt
følger med den nye type virksomhedsejere.

Peter Dalsgaard
Virksomhedsejer samt medstifter af - og
talsmand for - interesseorganisationen
Danske Soloselvstændige
Svejstrup
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Et sted hvor energien fornyes

”Drømmen er, at der vil blive etableret en fond af landsbyklyngens
borgere, som vil varetage udvælgelsen af vedvarende energiproduktionsformer så landsbyklyngen bliver
selvforsynende med nul-emissionsenergi.”
Jesper Damtoft
Økonom & Head of Energy Trading
Svejstrup

I samspil med den grønne omstilling, som hele samfundet står over for i de kommende år, kan Liv i Landsbyerne (frivillig forening som står for at styrke området
omkring Alken, Bjedstrup, Illerup, Svejstrup og Boes)
være omdrejningspunktet for en kontinuerlig og vedblivende energivision i landsbyklyngen. På mange måder
vil Liv i Landsbyerne udgøre fundamentet for vores
energivision.
Energivisionen skal dels have en uddannelsesmæssig
- dels en etableringsmæssig karakter, hvor forskellige
vedvarende energikilder vil blive implementeret i området omkring landsbyerne samt på Bjedstrup Skole.
Den uddannelsesmæssige del skal tage form på
Bjedstrup Skole, hvor børnene vil blive uddannet i ved-
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varende og klimavenlig energitænkning, og hvor nye
eller etablererede energiløsninger på skolen vil blive
inddraget som en del af undervisningen.
Liv i Landsbyerne kunne facilitere udvekslingen af
relevante energiløsninger mellem borgerne. Derudover vil Liv i Landsbyerne stå for oprettelsen af en
fond, som vil udvælge og implementere forskellige
vedvarende energiproduktionsformer, så landsbyklyngen bliver selvforsynende med vedvarende
energi.
Det er selvsagt drømmen, at alle landsbyklyngens
borgere skal have ejerskab over visionen, og vil blive
funderet i demokratisk beslutningsmiljø – hvilket vil
sikre en løbende dynamisk udvikling og tilpasning
med nye energiformer.

Visioner for landsbyklyngen
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Naturen i landsbyklyngen
I vores landsbylaboratorium er vi omgivet af smuk
natur, som vi værdsætter og passer på! Det globale
samfund befinder sig midt i en biodiversitetskrise. I
Danmark spiller kommunerne en central rolle i forhold
til arbejdet med biodiversitetsmålet, som er udstukket
af FN. I vores lokalområde arbejder vi aktivt og i samspil
med kommunen med naturpleje og naturbeskyttelse.

”Vi er klar til at yde vores bidrag
til at omsætte Danmarks biodiversitetsstrategi og fremme en bæredygtig udvikling inden for natur og
miljø. Er Skanderborg Kommune
også?”

Marlies Warming
Cand.scient. miljøkemi og sundhed, Alken

Foto: Tor Birk Krads

Kendskabet til og fagligheden omkring natur er udpræget i vores område. Børnene lærer allerede i
børnehaven om biodiversitet. Det er ikke et tilfælde,
at Bjedstrup Skole blev Danmarks første ”Vild med vilje”-folkeskole, som indebærer biodiversitetsfremmende
tiltag på skolens udearealer samt i undervisningen.
Vores to foreninger (Forening til fremme af biodiversitet
og Naturgruppen under Liv i Landsbyerne) udvikler i et
godt samarbejde med kommunen, lodsejere og andre
foreninger indsatser inden for naturpleje, naturbeskyttelse, adgang til naturen og formidling af naturværdier.
Disse indsatser peger direkte ind i flere af delmålene i
FN’s biodiversitetsstrategi samt i følgende af FN’s verdensmål: 15 ”Livet på landet”, 6 ”Rent vand og sanitet”,
11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund” og 12 ”Ansvarlig forbrug og produktion”. Potentialet for at skabe et
helt område af blomstrende natur og bæredygtig forvaltning af vores naturressourcer er enormt. Vi er godt i
gang, men igennem lokalt forankrede fællesskaber vil vi
så meget mere:
- udbrede metoder fra permakultur og økologisk
dyrkning til en mere ansvarlig produktion af fødevarer,
modvirke jordforringelse og øge biodiversiteten (delmål
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15.3, 15.5., 6.3, 12.2)
- etablere korridorer mellem habitater, sikre levesteder
for truede arter og dermed øge biodiversiteten (delmål
15.5.)
- genetablere vådområder for at genskabe økosystemer, forhindre CO₂-udslip fra jorden, klimasikre udsatte
steder mod oversvømmelse og sikre en kulturarv fra
jernalderen af stor national og international betydning i
Alken Enge (delmål 15.1, 6.6, 11.4)
- udvide netværket af spor i landskabet, så stierne
forbinder alle landsbyer i klyngen og kan bruges aktiv
til formidling af naturværdier til både lokale og besøgende. Dermed fremmer vi kendskab, værdsættelse
og beskyttelse af sjældne habitater og truede arter
(delmålene 15.1., 15.5., 12.8.)
- fremme en bæredygtig forvaltning af vores skove og
øge skovrejsning (delmål 15.2, 12.2)
- lave en fælles indsats over hele området for at monitere og bekæmpe invasive arter, herunder især mårhund og japansk/kæmpepileurt (delmål 15.8)
Igennem et engageret samarbejde mellem kommunen
og områdets borgere kan vi blive et foregangsområde,
som viser, hvordan vi sammen tager ansvar for naturbeskyttelse og naturpleje, og dermed sætte Skanderborg
Kommune på danmarkskortet over effektive strategier
til at nå biodiversitetsmålet. Vi er klar til at yde vores
bidrag til at omsætte Danmarks biodiversitetsstrategi
og fremme en bæredygtig udvikling inden for natur og
miljø. Er Skanderborg Kommune også?

Visioner for landsbyklyngen
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Visioner for bæredygtig boligudvikling

”Gode arkitektur kan i lige så stor
grad måles på livet mellem husene,
-som på byggeriet i sig selv. I vores
landsbylaboratorium foregår der
meget ”mellem husene”.

Ulrikke Falch Christiansen
Arkitekt cand.aarch
Boes

I vores landsbylaboratorium eksperimenterer beboerne med boformer. Der er flere bofællesskaber, både i
Svejstrup, Bjedstrup og Boes. Der er flyttet fire familier
ind på den gamle præstegård, vi har generationsboliger,
hvor den unge familie har købt hus med bedsteforældrene med de sociale, økonomiske og praktiske fordele,
det kan have. Vi rummer også visionære udviklere, som
drømmer om mindre grunde med små bæredygtige
boliger og fælleshuse til deling, og andre der drømmer
om delehuse og moderne seniorbofællesskaber. På
Kristinelunden, har beboerne i den grad eksperimenteret med sine bæredygtige boliger, som fremstår som
et selvbyggende eksperiment, men lige så meget som
et sted, hvor modet og lysten til at ”gøre” har fået
plads til at udfolde sig. I vores landsbylaboratorium skal
det være plads til alle, og det skal vores boligmarked
reflektere.
For landsbylaboratoriets fremtidige udvikling, bør
fokus være på at modigt udvikling med respekt for de
eksisterende kvaliteter i både by og landskab, som flere
steder er bevaringsværdige. Men når man gør noget,
kunne det være ved bevist udnyttelse af eksisterende bygningsmasse, f.eks. ved at transformerer ældre
gårdlænger til nye og flere boliger. På denne måde kan
man fortætte uden at lave nye udstykninger, og man
kan bevare de kulturhistoriske spor i landsbymiljøet og
spare miljøet for at udvinde nye råmaterialer.
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Skal man udstykke større områder til boliger, må der
stilles krav til bygherrer. Krav til, at udviklingen skal give
noget tilbage til området - enten som nye boformer i,
mindre fodaftryk, både arealmæssigt, og i forhold til
CO2, og der skal være boliger i flere prislejer, for enlige,
og den med lav indkomst, men også for dem der prioriterer fritid over høj banklån. Og ikke mindst skal der
skal være plads til at eksperimentere med byggematerialer. Æstetik i 2020 er mere end en smuk facade. Der er
bygninger, der vil noget mere end sig selv.
Arkitektur handler i stor grad om mennesker. At skabe
byer, boliger og miljøer, som sætter gode rammer for
det liv, der leves og imellem bygningerne. Den gode
arkitektur kan i lige så stor grad måles på livet mellem
husene som på byggeriet i sig selv (ref. arkitekt Jan
Gehl). I vores landsbylaboratorium foregår der meget
”mellem husene”.
I dette skriv har vi præsenteret nuværende og potentielt
fremtidige visioner for landsbylaboratoriet, men som
landsbyforsker Lone Møller siger: ”Der findes ingen
velfungerende landsby uden en skole”. Skolen er der,
hvor mennesker møder mennesker. Hvis Bjedstrup Skole
lukker, vil man på sigt også slukke for de lokale initiativer og syneriger, som i dag bobler i vores område, og
som spreder ringe ud i resten af vores dejlige kommune.

Visioner for landsbyklyngen
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

29.10.2020

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)

Kristina
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Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Høringssvar vedr. skoledistriktsændringer i Skanderborg
Kommune.

Jeg er personligt født og opvokset i Stilling og har haft en god tid
på Stilling Skole, hvorfor der heller ikke var tvivl om, at jeg ville
tilbage, da jeg skulle have min datter.
Jeg er
mor til min datter på 4 år og gør særligt
brug af det gode netværk, vi allerede har opbygget i Stilling. Jeg
har i forvejen mine forældre og mine brødre + deres familier i
Stilling, men udover dem har vi allerede fået en god
omgangskreds i Stilling qua vores deltagelse i foreningslivet samt
mødregruppe.
Min datter gik oprindeligt på Fredensgård, men jeg har kæmpet
for en plads på Bifrost og fik den endelig i sommers. Jeg blev
virkelig glad for, at hun nu kunne komme i en børnehave, hvor
både min datter og jeg kan danne flere relationer til dem, hun skal
gå i skole med.
Sikke en karruseltur hun får tidligt i livet, hvis det så viser sig, at
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fortsat fra foregående side...
hun ikke kan komme på Stilling Skole alligevel.
Jeg kan med 100 % sikkerhed sige, at jeg ikke havde købt hus på
Anebjerg, hvis Stilling Skole ikke var en del af pakken.
Jeg synes desuden det er en uholdbar proces vi er kastet ud i,
når man ikke har noget mere konkret om, hvordan distrikterne
skal se ud, hvorfor jeg plæderer for en separat proces, når I har
de endelige planer for området. Vi løber lidt med halv vind her og
sætter en masse ting i værk.
Jeg håber inderligt, at de huse der er bygget og købt med den
overbevisning, at området hører til Stilling Skole, får lov til at blive
på Stilling Skole. Hvad I så vil skrive i lokalplanerne for de
fremtidige udstykninger, vil jeg ikke hænge mig i.
Jeg ved, at jeres opgave er svær, så held og lykke med den. :)
Med venlig hilsen
Kristina Iversen og Anna Iversen
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

29.10.2020

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

Mads B. Winther

For- og mellemnavn(e)

Mads Bolkjær

Efternavn

Winther

Vejnavn

Boesvej

Husnummer

1
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8660

By
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Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Kultur og Landsbyskolerne går hånd i hånd.docx
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Hvad er et lokalsamfund uden et fælles
tilholdssted?
Jeg har været ret aktiv i dette forløb vedr. skolestruktur ændringer og har kastet rundt med
tal og udfordret grundlaget for BDO-beregningerne, og det ville være nemt for mig at
forsætte ad den sti, men i dette høringssvar vil jeg, komme med et løsningsforslag, der er til
gavn for alle skoler i Skanderborg Kommune.
Det er fakta, at Skanderborg Kommunes boligpolitik har været utrolig succesfuld og den har
gjort Skanderborg Kommune til en utrolig populær kommune i Midtjylland, hvilket er
fantastisk. Noget andet der er fantastisk, er at vi i Skanderborg Kommune har nogle unikke
områder og en diversitet som ingen anden kommune, jeg kender til. Vi har centerbyer,
bakker, skove, søer og landsbyer som turister, cyklister, søndagsbilister, kursister osv.
valfarter til for at opleve – og samtidig har vi lokalsamfund og byer som er som nat og dag,
og vi kan i kommunen derfor tilbyde noget unikt til direktøren, den faglærte,
folkeskolelæreren, kunsterne, førtidspensionisten og alle vores børn store som små.
Det leder mig til et andet fact, nemlig at skoleområdet bliver presset i fremtiden og det gør at
vi står ved en skillevej...
Skal vi vælge at følge BDO-beregningerne som ”siger” at de løser vores udfordringer på
skoleområdet eller skal vi løfte hovedet og kigge ud i kommunen og vælge en løsning, der
udvikler hele kommunen?
Jeg ved godt hvad jeg ville vælge, og hvad 1/3 del af kommunen vil vælge... Vi vælger
udvikling af hele kommunen til, fremfor skolelukninger. For vi vælger en kommune til, der
også efter 2030 har diversitet og stærke lokalsamfund, som stadig kan tiltrække tilflyttere,
også udenfor nybyggerkvarterene.
Det leder mig til overskriftens spørgsmål: Hvad er et lokalsamfund uden et fælles
tilholdssted? Altså hvad er et lokalsamfund hvor børnene ikke kender hinanden, hvor
forældrene ikke mødes på skolen, hvor idrætsforeningen mister medlemmer, hvor tilflytning
udskiftes med fraflytning – Det er et lokalsamfund uden sammenhæng, uden nærhed og
uden virketrang, og helt sikkert ikke det lokalsamfund i den kommune jeg flyttede til for 5 år
siden.

Hvordan løser vi så vores skolestruktur problem?
Jeg læser mig til, at alle partier i Skanderborg ser landsbyskolen som en centrale krumtap i
lokalsamfundet ift. samhørighed, kultur og diversitet, hvilket er meget glædeligt for mig og
resten af den tredjedel som bor i landdistrikterne.
Det løser desværre ikke problemet med at driftsbudgettet på skoleområdet som står til at
blive øget markant, og de berømte 10mio ville helt sikkert varme og højne kvaliteten generelt
i fremtiden. Så hvad gør vi?
Da vi alle fra højre til venstre anerkender at landsbyskolerne er centrale i lokalsamfundene,
anerkender vi også implicit, at de varetager en samfundsmæssig rolle udover bare at
undervise vores børn. De varetager fx også en kulturel rolle, da det er her hvor foredrag,
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banko, foreningsmøder, koncerter, samspil, rollespil osv. bliver afholdt. Så da vi alle
anerkender at landsbyskolerne også er en kulturinstitution, mener jeg, at vi kunne tilføre
disse landsbyskoler kulturmidler til styrkelse af kulturen i landdistrikterne. Midlerne skulle
efter min mening øremærkes til udvikle rammerne på skolen og tilbyde kulturevents, der kan
2 ting. 1) Give lokalområdet en øget kulturel aktivitet og 2) indgå i undervisningen og give
vores børn en konkret tilgang til kultur på tværs af kommunen. Nu vil den skarpe læser
hurtigt stille spørgsmålet: Hvordan hjælper det resten af skolerne i kommunen? Svaret er:
ved at anerkende at landsbyskolerne har en kulturbærende rolle kan man øge det samlede
skolebudget via kulturmidler, hvilket ville gøre det muligt at kigge på den økonomiske
tildelingsmodel og omfordele midler sådan at alle skoler, store som små, ville opleve et øget
grundlag at drive skole for. Samtidig ville man sikre at de små skoler ville få mulighed for at
tilbyde nye aktiviteter og være et reelt alternativ til de store skoler i centerbyerne.

Hvad ville øget kultur i landsbyerne betyde?
En model som den ovenstående ville betyde at kommunen som helhed vil opleve en
opblomstring og gøre det mindst lige så interessant at flytte til Skanderborg Kommunes
landdistrikter som til Skanderborg Kommunes centerbyer. Det ville betyde at kulturmidlerne
ville blive fordelt mere ud i kommunen og løfte hele kommunes kulturelle niveau.
Altså vil en styrkelse af landsbyskolerne og deres kulturelle virke betyde en styrket
kommune og ikke mindst et styrket skoletilbud både på landet og i byerne.
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Bjedstrup 27. oktober 2020

Høringssvar til Skanderborg Kommune
- Ang. forslaget om ny struktur for skoler og dagtilbud
MED-udvalget ved Bjedstrup Skole og Børnehus vil gerne bidrage med et høringssvar. Vi
er enige med vores bestyrelse i de tematikker, de har indsendt i nedenstående
høringssvar og ønsker at supplere med følgende betragtninger.
Vi ønsker at Bjedstrup Skole skal bestå som selvstændig folkeskole, og vi bidrager gerne
til at sikre bæredygtige løsninger for både skolen i Bjedstrup og hele Skanderborg
Kommune. Vi mener, at bygningsmassen i Bjedstrup skal udnyttes og vil endnu en gang
bringe mulighederne for fleksible skoledistrikter op. Der er flere områder i kommunen, hvor
der er behov for at justere distriktsgrænserne for at udnytte de allerede eksisterende
lokaler optimalt. Ved at lave afgrænsede områder mellem 2 distrikter er der mulighed for at
forældre kan træffe et valg mellem to gode tilbud. Skanderborg kommune har tidtigere
flyttet på distriktsgrænser, og vi ved, at det ikke er en let beslutning, men ved at lave delte
distrikter kan man ad frivillighedens vej nå et stykke. En løsning med delte distrikter vil
medføre, at børnene sikres mulighed for transport, hvorfor de delte distrikter skal være
afgrænset til områder, hvor det er muligt af lave gode tranport-løsninger. Helt konkret vil
det i relation til Bjedstrup Skole og naboskolernes kapacitetsudfordringer være en oplagt
mulighed at lave et område med delt skoledistrikt i den østlige ende af Ry eller den
vestlige ende af Skanderborg.
Elevtallet på Bjedstrup ser ud til at være på vej op, og vi er overbeviste om, at dette og
muligheden for delte skoledistrikter vil medvirke til at de fysiske rammer i Bjedstrup
udnyttes bedst muligt.
Bjedstrup Skole og Børnehus består af skole, fritidstilbud og to børnehaver, hvor den ene
er aldersintegreret. I dag oplever både medarbejdere og ledelse, at det tætte samarbejde,
der eksisterer, giver mulighed for fleksible løsninger, hvor medarbejdere kan løse opgaver,
de steder i organisationen, hvor der er mest behov. Det betyder også, at der er mulighed
for at lave fuldtidsstillinger på et område, hvor der er tradition for mange deltidsstillinger.
Hvis skoledelen og fritidstilbuddet tages ud af denne ligning reduceres disse fleksible
muligheder.
Med venlig hilsen
MED-udvalget ved Bjedstrup Skole og Børnehus

Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf: 8794 2000
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Høringssvar fra bestyrelsen ved Bjedstrup Skole og Børnehus:
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, 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 vi ender 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 i historiske mønstre, der
ikke kan 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.
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/organisationsprincipper, 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 vil til enhver
tid resultere i, at den mindste skole vil være den dyreste målt på udgiften pr. elev. På
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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.
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 opretter
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
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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.
Vi ved, at en god skolestart har stor betydning for hele barnets skolegang. 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 på 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
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endelig beslutning. Værdier som gode børneliv og at bevare et tilbud, som sender robuste,
rummelige samfundsborgere videre ud i verden.
https://www.egmontfonden.dk/ny-undersogelse-trivselsproblemer-ved-skolestart-traekkerlangespor

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:
“Udeskole lægger naturligt op til en tværfaglig, helhedsorienteret projektlæringsform,
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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 børnehave og vuggestue, som vi ved vil påvirke opbakningen til skolen positivt
i de kommende år. 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.
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.
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Med venlig hilsen
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Kære politikere

I skrivende stund – kl. 21.46 onsdag aften – står jeg med min otte
uger game baby i en vikle på maven. Jeg er nybagt mor for tredje
gang, og jeg er ikke den eneste nybagte forælder i det skoledistrikt
der hører til Bjedstrup Skole. Tværtimod. Vores lille pige er den
senest ankomne i en laaang række af nytilkomne små væsener i og
omkring Bjedstrup.

Da min familie og jeg flyttede hertil i sommeren 2015, var vores
ældste pige lige blevet født, og kort efter skrev vi hende op i dagpleje.
På det tidspunkt, for kun fem år siden, var vi én blandt få andre
børnefamilier i området, og jeg kan huske, at der var tale om, at der
måske skulle afskediges dagplejere på grund af et faldende børnetal.
Siden da er antallet af børn og børnefamilier vokset nærmest
eksplosivt. Flere og flere familier med både små og store børn vælger
vores skønne landsbyklynge til i deres søgen efter det nære og trygge
børneliv, og et familieliv, hvor børn og voksne er en del af den samme
hverdag, med de samme familier. Vi kender hinanden. Vi kender
hinandens børn, og børnene kender hinandens søskende på tværs af
årgange. Vi ved allerede, hvem vores børn kommer til at gå i skole
med. I vores tilfælde både i årgang 2015, 2018 og 2020 – og det er
fantastisk! Børnene har fulgt hinanden først i barselsgruppe, så i
dagpleje, i børnehave og til sidst i skolen – og det er lige præcis det vi
valgte til dengang.

I dette tilvalg er der også et fravalg. Nemlig et fravalg af en stor skole.
Vi kunne lige såvel have købt hus i en af de store byer i Skanderborg
Kommune, i nærheden af en større skole. Men det er ikke det skoleliv
og det hverdagsliv vi ønsker for vores børn og for vores familie. Vi
ønsker netop de nære relationer som Bjedstrup Skole danner
grundlaget for – og netop dette tilvalg, er der rigtig mange
børnefamilier, der har taget de seneste fem år. Det virker derfor helt
paradoksalt at lukke Bjedstrup Skole netop nu, hvor der er et tydeligt
og stærkt elevgrundlag for vores skole de næste mange år frem. Så
kære politikere lad os nu bevare Bjedstrup Skole. Lad os bevare
muligheden for forældre kan vælge mellem forskellige typer
folkeskoler i Skanderborg Kommune, og lad os bevare muligheden
for, at de børnefamilier, der flytter til vores kommune kan vælge
netop det liv, som har værdi for dem. Ligesom vi gjorde den gang for
fem år siden.
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Til Skanderborg Kommune
Fra Asmund Hejlskov Bertelsen, Alkenvej 63, 8660 Skanderborg

Høringssvar vedr. ”Ny struktur for skoler og dagtilbud”
Forslaget til ”Ny struktur for skole og dagtilbud” indeholder en række elementer. Flere af dem kan være
fornuftige i deres egen ret. Men de elementer der betyder lukning af Hylke og Bjedstrup Skoler kan, efter
min bedste overbevisning, hverken betegnes som socialt eller økonomisk fornuftige. I det følgende vil jeg
kort redegøre herfor.

Hjertet i det lokalsamfund, hvor jeg bor, er Bjedstrup Skole. En forsvindende lille besparelse ikke
nok til at retfærdiggøre, at hjertet i et ellers stærkt, sprudlende og bæredygtigt lokalsamfund
sættes i stå.
Tilflyttere strømmer til, og børnetallet har sprængt de prognoser som forslaget om ny
skolestruktur bygger på. Lokalsamfundet buldrer af vilje og virketrang. Initiativer og fællesskab
opstår i kølvandet på hinanden. Med skolen i centrum vises vejen til bæredygtige liv på landet og i
landsbyerne.
Jeg har hørt forklaringen om, om at det er nødvendigt at bruge kommunens penge anderledes.
Men hør, skolelukninger er altså en ubegribeligt dyr måde at spare lidt penge på. I spareiveren
glemmes nemlig alt det, der løber ud mellem fingrene på den ene hånd, mens der stables mønter
med den anden.
Så lad for alt i verden ikke snæversynet kassetænkning og rationalistiske forsimplinger vinde over
troen på alt det, som det er svært at sætte tal på. Plads til mangfoldighed, nærhed og fællesskab –
det er rammen for det bæredygtige liv på landet og landsbyen. Og husk, at alt det rummer også
rummer en værdi – ikke kun menneskeligt og socialt – for et lokalsamfund i udvikling er selvsagt
en bedre ”forretning” for en kommune end et lokalsamfund under afvikling.
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Høringssvar fra foreninger i Hylke til kommunen vedr. ny skolestruktur
Foreningslivet i Hylke danner ramme om et stærkt fællesskab for alle borgere i Hylke og omegn. Samtidig er
et stærkt fællesskab også fundamentet for vores foreningernes overlevelse.
Virrings Skoles klasselokaler i Hylke er omdrejningspunktet for vores børns fællesskab og deres trivsel. Det er
i de lokaler, børnene stifter kendskab til skolens krav og danner deres sociale relationer, der følger dem både
i og uden for skolen. Det er også her, børnene deler interesser og inspirerer hinanden til fritidsaktiviteter.
Det trygge fællesskab giver børnene lyst og mod på at udfordre sig selv med sportsaktiviteter i byens
foreninger.
Forslaget om lukning af klasselokalerne i Hylke, frygter vi, vil føre til en deroute for Hylke og omegn; børnene
vil blive spredt på forskellige skoler, byens fællesskab og aktive foreningsliv vil smuldre og Hylke vil ikke
længere være attraktiv for nye tilflyttere. Hylke og omegn har i mange år tiltrukket ressourcestærke
tilflyttere, som aktivt vælger Hylke til og bidrager til byens fællesskab og sammenhold. Vælger kommunen at
nedlægge Virring Skoles klasselokaler i Hylke, så frygter vi, at nye tilflyttere med børn, eller med ønsket om
børn, fravælger byen til fordel for andre landsbyer syd for kommunegrænsen eller i den nordlige del af
kommunen.
I Skanderborg Kommunes Kulturpolitik fra 2016 lægges der vægt på et styrket samarbejde mellem skole og
foreningsliv. Det har vi i Hylke. Men hvordan skal Hylkes foreninger kunne opretholde dette samarbejde, hvis
der ikke er en ”skole” i Hylke.
Foreningernes overlevelsesgrundlag er familierne i byen, og vælger Skanderborg Kommune at gennemføre
forslaget om ny skolestruktur, så risikerer vi, at fællesskabet, den daglige kontakt, trygheden og dermed hele
fundamentet for foreningslivet i Hylke smuldrer.
Herunder læses indlæg fra nogle af foreningerne i Hylke.

Hylke Gymnastikforening
Hylke Ungdoms- og gymnastikforening HUGF blev stiftet i 1907. Gymnastikafdelingen er en relativ lille
forening med små 100 medlemmer. Vi tilbyder de gængse hold for børn og voksne inden for gymnastik. Når
der skal planlægges ny sæson, bliver børnene i Hylkes børnehave samt indskolingen i Hylke talt op, og
derefter bliver de forskellige hold sat – fordi alle børn i Hylke går til gymnastik!
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I Hylke skal forældrene ikke stresse hjem, fordi deres børn skal til gymnastik. Her bliver børnene hentet i
hhv. børnehave og sfo, hvor de også bliver afleveret igen efter en time, hvor de er blevet stimuleret med
musik, leg og bevægelse – og samtidig har fået styrket motorik og sensorisk udvikling af frivillige forældre,
der har valgt at være rollemodeller på børnenes gymnastikhold. De frivillige trænere/hjælpetrænere på
holdene er byens teenagere, der har valgt at påtage sig et ansvar for at lokalsporten kan gå op i en højere
enhed. Teenagerne bliver efter sæsonstart mødt på gaden af hujende glade børn, der med åbne arme
uddeler krammere og stolt fortæller deres forældre, at dette er deres gymnastiktrænere. Der skabes et
uvurderligt tilhørsbånd for teenagerne – at man kan være noget for andre.
I Hylke har vi pt. 4 børnehold, hvor de mindste starter allerede ved 1-årsalderen på mor/far/barn-holdet.
Uden børn ingen gymnastikhold.
I Hylke har vi desværre stor erfaring med, at når børnene starter på Virring skole, så vil de også gerne gå til
idræt sammen med deres nye kammerater i Virring. Derfor gør vi os umage for at kunne tilbyde hold til og
med mindst 2. kl.
I en landsby som Hylke, er det vigtigt at der støttes op om lokalsporten. En lukning af indskolingen i Hylke
vil betyde et fald i vores medlemstal.

Hylke Fodboldklub
Skolen er hjertet i vores landsby, og børnene er pulsen, der giver liv til vores idrætsforeninger. Vi har fodbold
til alle, selv til børnehavebørnene. Udover at drible og sparke på mål lærer de at vente på tur, at vinde og
hvordan man håndterer, at noget er svært og kræver træning, hvordan det føles at tabe og hvordan man
kommer videre. Skolebørnene har også deres eget hold, der træner hver tirsdag på græsbanerne. De træner
på tværs af årgangene og med de børn, de ser hver dag i skolen.
Og sådan er det jo; børnene dyrker sport og spiller fodbold med dem fra skolen. Lukkes indskolingen i Hylke,
og flyttes børnene til Virring eller Ejer Bavnehøj, vil børnene forståeligt nok vælge at spille fodbold dér,
sammen med de andre fra skolen, og så mister fodboldklubben sine bysbørn og sin puls, der giver klubben
liv.
Men endnu værre; vi risikerer, at fodbold og andre idrætsaktiviteter vælges fra. Der er langt til Virring fra
Hylke efter arbejde, når familiens 2-3 (eller flere) børn skal hentes og bringes til fritidsaktiviteter. I Hylke
tilpasser vi hold og tidspunkt, så det passer familierne og børnene bedst, så flest muligt kan deltage. Og vi
hjælper hinanden, hvis tiden er presset, og selv vores børnehavebørn kan i en til tider hektisk hverdag, med
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hjælp fra de andre i landsbyen, deltage i træningen uden sine forældre, fremfor at skulle melde fra pga.
praktik.
Lukkes indskolingen i Hylke, risikerer vi, at børnene i de vigtige, unge år fravælger idrætslivet pga. praktik, og
får børnene ikke idrætslivet og motionen ind i sin hverdag fra barnsben, vil det hæmme dem resten af livet.

Hylke Ketchersport
Hylke Ketchersports talerør er i fare! Vi ser med stor bekymring på udsigterne til nedlukning af Hylke Skole.
Selv om det blot er en satellitskole for Virring Skole (og dermed blot nogle allokerede klasselokaler under
Virring Skoles administration), så giver Hylke Skole os et samlingspunkt - både fysisk men i høj grad også
socialt. Det er denne samhørighed, der binder borgerne i Hylke sammen på kryds af alle brancher,
samfundslag og interesser. Disse værdier er på mange måder blevet en del af vores identitet - en del a dét,
der gør os til os! Lukker man Hylke ”Skole”, så mister vi en del af vores identitet og en del af den ”lim”, der
binder borgerne sammen vores lille landsby.
Heldigvis har vi foreningerne! Foreningslivet har jo lykkeligvis nogle af de samme kvaliteter, som en skole har:
vi samles, vi snakker, vi skaber nye og stærkere relationer. Men sagen er, at mange af vores medlemmer
kommer til os igennem relationer og netværk skabt igennem Hylke ”Skole”. Børnenes sammenhold med
Landsbyordningen i Hylke som samlingssted er i vores optik den primære kilde til integration af nye
børnefamilier i tennisklubben såvel som i lokalsamfundet og facilitator for tættere relationer for alle klubbens
øvrige medlemmer. Dette er desuden med til at fastholde vores eksisterende medlemmer samt deres
engagement i og dedikation for byens øvrige aktiviteter og sammenhold.
Vi har pt. 38 juniormedlemsskaber i Tennisafdelingen. Alle af disse 38 er startet, mens de gik i på Hylke
”Skole”. En stor del af medlemmer går der nu i skrivende stund. Fx går 9 af 13 elever fra 2. klasse til tennis.
Det er jo fantastisk! Men det er skrøbeligt; det er fortællingen om tennis, der får de nye til at starte. Vi har
den regel, at de først må starte til tennis, når de er kommet i 1. klasse. Så snart sommerferien er ovre, så står
der en flok nye, spændte og håbefulde talenter klar til at prøve kræfter med tennistræningen. Man kan se de
har glædet sig til at komme med i sammenholdet med de andre fra skolen. Dén fortælling bliver fortalt i
Virring Skoles klasselokaler I HYLKE - forældrene imellem og børnene imellem. Derfor skolen så
betydningsfuld for os.
En anden ting, som vi regner med, har enorm betydning, er idrætslærernes (ja faktisk personale fra hele
Landsbyordningen) integration af tennisbanerne i undervisningen/åbningstiden. Vi stiller jo selvfølgelig vores
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baner til rådighed for aktiviteter med børnene. Disse tennisrelaterede oplevelser giver tilknytning til
tennisklubben, hvilket, vi tror på, i høj grad er med til at motivere juniorerne til at starte til tennis. Når
børnene starter, er der altid en god chance for at forældrene også får interessen.
En tredje ting, som vi har vendt i bestyrelsen, er transporttiden. Nu møder de yngste børn i skole kl. 08:15.
Samme sted kører bussen til Virring kl. 07:00 og igen kl. 07:10. Turen hjem igen tager jo også tid! Det er mere
transporttid om dagen, end den ugentlige tennistræning. Vil de have det samme overskud til at få rørt sig,
hygget sig og øvet sig på tennis, når dagene pludselig bliver mere end halvanden time kortere? Det vil kun
tiden vise, men vi frygter det værste!
Spares Virrings Skoles klasselokaler i Hylke og dermed Landsbyordningen væk, mister vi vores talerør til nye
medlemmer. Når vi kigger ind i en fremtid uden Hylke ”Skole”, så spås Hylke Ketchersport - ja, foreningslivet
generelt - en dyster skæbne.

Hylke Ungdomsklub
Ungdomsklubben i Hylke giver de større børn fra 4.- 6. klasse et tilbud på tværs af interesser. Vi tilbyder
børnene et sted, hvor de kan spille bordtennis, brætspil, boldspil, bage eller bare hænge ud og være sammen
på tværs af klasser og årgange. Vi arrangerer fx ture til klatrepark, Aarhus Teater og Tivoli i København, som
styrker fællesskabet blandt børnene. Eksistensgrundlaget for ungdomsklubben er det fællesskab, der er
grundlagt i de små klasser i Hylke – herunder forældrenes opbakning og lyst til at tage klubvagterne og bruge
en aften eller en hel dag sammen med sit eget barn og barnets kammerater. Børnene accepterer hinandens
forskelligheder og der er et stærkt sammenhold, hvor de mødes med børn og voksne, som de kender og er
trygge ved. Mellem 80 % og 100 % af en årgang er tilmeldt ungdomsklubben. Nedlægges Virring skoles
klasseværelser i Hylke, så vil børnene i Hylke og omegn spredes på forskellige skoler og fællesskabet vil
smuldre. Ungdomsklubben er afhængige af, at børnene er trygge ved hinanden og har lyst til at tilbringe tid
sammen. Har børnene ikke dannet tætte relationer til hinanden og forældre, så frygter vi for
Ungdomsklubbens eksistensgrundlag fremover.

Fritidsaktiviteter er vigtige for børn og unges trivsel og derfor råder Børnerådet forældre og skoler til at sikre,
at børn deltager i fritidsaktiviteter. Foreningslivet i Hylke er med til at sikre, at børnene har det aktive
fritidsliv, som er så vigtigt for deres trivsel. Men vi frygter, at nedlukningen af indskolingen i Hylke vil betyde,
at foreningslivet i Hylke dør.
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Vi henstiller derfor til, at Skanderborg kommune fastholder Virring skoles klasselokaler i Hylke.

På vegne af foreningerne

Formand for Hylkes Gymnastikforening, Tina Windfeldt Sønderskov
Formand for Hylke Ketchersport, Jakob Gøricke Jensen
Formand for Hylke Fodbold, Peter Svit Riis
Formand for Hylke Ungdomsklub, Tina Lægaard
Kasserer for Hylke Ungdomsklub, Camilla Bak Kristensen

SamlePDF - side 146 af 168

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

29.10.2020

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

Gyvelhøjskolens medarbejdere

For- og mellemnavn(e)

Pia Weedfald

Efternavn

Hansen

Vejnavn

Røddikvej

Husnummer

20

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar skolestruktur Gyvelhøjskolen.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

29.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
W86SNHP

Side- 1side
af 1 147 af 168
SamlePDF
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

Høringssvar fra Gyvelhøjskolens medarbejdere vedr. forslag om ny struktur for skoler og
dagtilbud i Skanderborg Kommune
Vi har stor forståelse for, at ingen ønsker ændring i skolestrukturen, hvilket vi også bakker op om,
hvis der på anden vis kan tilføres en del flere økonomiske ressourcer til skoleområdet.
Ved at bevare status quo i skolevæsnet i Skanderborg Kommune vil de økonomiske midler blive
smurt alt for tyndt ud på alle skoler og resultere i en gradvis udhuling af det kommunale
skoletilbud.
Vi vil derfor opfordre Byrådet til at bakke op om Undervisnings- og Børneudvalgets ansvarstagen
for kvaliteten i kommunens folkeskoler og således træffe de nødvendige valg for at sikre
tilstrækkelige økonomiske vilkår til dette. Forskellene i de aktuelle økokomiske tildelinger pr. elev
fra skole til skole er slet og ret for urimelig stor.
De forsatte økonomiske reduktioner i skolevæsnet har gjort at særligt større skoler oplever, at
økonomien er skåret helt ind til benet. Større skoler drives aktuelt for et landsdækkende minimum
af ressourcer. Vi har et stort ønske om, at besparelser på skoleområdet,
genanvendes til nye investeringer decentralt i Skanderborgs skolevæsen.
Vi er bekymrede for, at flere fælleskommunale udviklingsprojekter vil resultere i flere centrale
konsulenttimer frem for kvalificerede lærere og pædagoger, som i praksis gør en forskel for vores
børn på de enkelte skoler. Vi frygter desuden, at centrale udviklingsprojekter vil betyde flere
bundne fokusområder og dermed ringere mulighed for lokalt at prioritere den indsats, der er mest
behov for på de enkelte skoler i mangfoldighedens navn.
Vi er stolte af at være engagerede fagfolk og have engagerede forældre, som sammen brænder for
vores skole, og vi opfordrer derfor til, at man lader ressourcerne blive ude på skolerne for at styrke
det lokale engagement i- og opbakning til udviklingen af den gode folkeskole.
Helt grundlæggende vil vi opfordre Undervisnings- og Børneudvalget til at få truffet de
grundlæggende og nødvendige valg, som sikrer en stærk lokal folkeskole og ikke mindst ro til det
fortsatte arbejde på de enkelte skoler.
Medarbejderne og skoleledelserne har brug for arbejdsro til at fokusere på kerneopgaven, og
forældrene har brug for tryghed og vished om, hvordan det kommunale skoletilbud i Skanderborg
Kommune ser ud de kommende år, hvis vi skal sikre, at folkeskolerne ikke bliver valgt fra til fordel
for de private tilbud.
Vi vil udtrykke vores bekymring for konceptet fællesledelse. Der skal være ledelse på alle skoler. Vi
ønsker en stærk og beslutningsdygtig ledelse på alle skoler. Det er helt afgørende for både
skolernes personale og samarbejdet med forældrene, at der er lokal ledelse fysisk til stede på de
enkelte skoler. God lokal ledelse er et væsentligt element i at sikre trivsel og god daglig drift
samtidig med de nødvendige langsigtede strategiske beslutninger. Hvis der er for langt til den reelt
kompetencehavende ledelse, frygter vi, at det vil skade skolernes udvikling lokalt. Lokal
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ledelse kan også medvirke til at give optimale vilkår for specialpædagogiske mellemformer,
hvor elever med særlige behov kan blive i eget skoledistrikt med en målrettet
specifik indsats og glidende tilbagevenden til de almene klasser. Jo længere der er fra
frontlinjen til ledelsen, jo mere fortaber sig i processen – og jo mindre ansvar kan man frygte, at
mellemlederne føler sig givet.
Vi har bange anelser om et skolevæsen, hvor kollegaer har et mindre demokratisk overskud. Der
er bekymringer for, at et overordnet MED-udvalg for flere matrikler kommer for langt væk fra den
hverdag, eller slet ikke kender til den hverdag, som de skal behandle og formulere retningslinjer
for på møderne. Vi frygter også, at en overordnet Skolebestyrelse kommer for langt væk fra den
hverdag, eller end ikke kender den hverdag, som de skal behandle og udstikke rammerne for på
møderne.
Vi ser samtidig, at en medarbejdergruppe som har indgående kendskab til hinanden, har større
overskud og mere trivsel i arbejdet. I så omfattende et jobområde som lærereog pædagoger efterhånden er, så øges behovet for tryghed i arbejdsrelationen, for derved at
kunne stå stærkere i det professionelle arbejde.
Personalet har behov for at kunne gå på arbejde uden at frygte, at vi uden varsel, nærmere
drøftelse eller tilsagn fra pågældende kan flyttes og/eller omplaceres matriklerne imellem, hvis en
skole har flere matrikler. Der er i samme ombæring frygt for, at personale mod eget ønske, kan
blive mødt med kravet om delt tjenestested på den samlede skoles to matrikler. Personalets
daglige arbejdsmiljø vil kunne udfordres af evt. tjeneste på to matrikler samt flere børn og voksne
at forholde sig til.
Skoler af en vis størrelse muliggør den nødvendige spredning af linjefagsuddannede lærere, som
elevernes skema kræver og dermed de bedste betingelser for kvalitet i undervisningen.
Et tiltag der sikrer bæredygtige (fagligt ift. kvalifikationer og fagfordeling, arbejdsmiljømæssigt og
økonomisk) enheder samlet på en matrikel er absolut drømmescenariet. Her anbefaler vi både at
man skeler til elevtalsprognoser sammenholdt med faktisk antal elever der vælger det lokale
skoledistrikt til /fra, og således slår stregerne for skoledistrikterne.
Skoler er ikke kun lærere og ledelse, men en samlet medarbejderflok, hvor man tænker ud af
boksen både i forhold til kloge m2 inden for matriklen, men også kloge pædagogiske tiltag, der
rækker ud over lærerindsatser - eksempelvis kan man forestille sig (vi har erfaring med), at elever
kan få “praktikker” i rengøring, bibliotek, udvendigt vedligehold og meget andet.
Små enheder har sin styrke i fællesskabet, hvis man er en del af dette fællesskab. Hvis man falder
uden for dette fællesskab, er man sårbar, da der ikke er alternativer til dette ene fællesskab.
Skoler af en vis størrelse giver det enkelte barn større deltagelsesmuligheder i et eller flere sociale
fællesskaber og derved bedre trivselsmuligheder. En skolevolumen af en størrelse med mindst
to spor øger barnets deltagelsesmuligheder, da mangfoldigheden af fællesskaber er større.
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Høringssvar fra LMU Landsbyordningen Ejer Bavnehøj

LMU anerkender byrådets ønske om at sikre fagligt bæredygtige enheder til glæde for børn, forældre og
personale, samt målet om at udnytte den eksisterende lokalekapacitet bedst muligt.
Vi er tæt forbundet til lokalsamfundet og forstår derfor den bekymring, som præger lokalsamfundet i og
omkring Hylke. Landsbyordningen Ejer Bavnehøj er også en udviklingsorienteret organisation i moderne
velholdte bygninger og vi vil gøre vores yderste for at sikre et godt og frugtbart samarbejde i hele
lokalområdet i årene frem over.

På vegne af LMU

Carsten Bojsen
Leder af Landsbyordningen
Ejer Bavnehøj
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Høringssvar fra bestyrelsen Landsbyordningen Ejer Bavnehøj

Fra Bestyrelsen i Landsbyordningen Ejer Bavnehøj stiller vi os positive overfor, at Byrådet fortsat vil gøre
det muligt at drive skole på vores unikke sted.
Det giver os muligheden for at arbejde videre med at styrke den pædagogiske røde tråd fra 0-12 år der
skaber sammenhæng i børnenes – og familiernes liv. Vores faciliteter ude som inde er relevante og
moderne, både i et pædagogisk, et sundhedsmæssigt og et klimamæssigt perspektiv.
Vi har fagligt velfunderede ansatte, der med fokus på kerneopgaven, ønsker at udvikle vores sted i
samarbejde med bestyrelsen.
Vi har et tæt og forpligtende samarbejde med lokalsamfundet, dørene er altid åbne og stedet er i brug hele
tiden. I disse måneder samarbejder Landsbyordningen i lokalrådet Ejer Bjerge, på at skabe et kraftcenter
for alle borgere på egnen.
Bestyrelsen ser med bekymring på forslag 11, hvor der lægges op til at undersøge potentialerne for fælles
ledelse på små skoler. Vi ser det som væsentligt at der er en lokal kontraktholder, der fortsat kan lave
prioriteringer med lokalt perspektiv og indgå med beslutningskraft, i samarbejdet i lokalområdet.

På bestyrelsens vegne

Malene Skovhus Jørgensen
Formand for bestyrelsen
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Høringssvar til Skanderborg Kommunes forlag til Ny struktur for skoler og
dagtilbud
Dette høringsvar forholder sig til punkt 5. Etablering af specialtilbud i Bjedstrup og lukning af
folkeskoletilbud i Bjedstrup, dog med mulighed for etablering af friskole.
Den opgaven Kommunen har stillet sig Undervisnings- og børneudvalget er begrundet i at være en
økonomisk opgave, som går ud på at vi får ”mest muligt for pengene”, ”bruge kvadratmeter klogt” og løse
udfordringen af der kommer mange flere børn i Kommunen i områder hvor tilbuddene ikke har pladsen.
Forlaget beskriver, hvordan man kan spare penge ved at lukke Bjedstrup skole, ændre skoledistriktet og
flytte børnene fra Bjedstrup til en ny skole i Ry (eller åbne en friskole).
Mit høringssvar består af spørgsmål, ang. udgifter jeg ikke kan finde beskrevet i den forventede beskrevne
besparelse. Jeg vil bede udvalget besvare disse spørgsmål, således at der er transparens i
beslutningsgrundlaget og argumentet for en reel besparelse i lukningen af Bjedstrup Skole.
Udover mine nedenstående spørgsmål, har jeg som høringsvar også vedlagt et læserbrev, jeg har skrevet,
som blev bragt i Ugebladet d. 14. september 2020. https://skanderborg.lokalavisen.dk/nyheder/2020-0916/Debat-Bjedstrup-skole-en-folkeskole-i-naturen-som-er-%C3%A5ben-for-alle-7530320.html

1 Befordring
Jfr. Folkeskolelovens §26 1 skal Kommunen sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dettes
nærhed. Afstandskravet er afhængig af barnets alder.
1) børn, der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin, 6 km på 4.-6.
klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin og 9 km i 10. klasse, og
2) børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet.
Hvis de nuværende elever på Bjedstrup skole skal til en skole i Ry, vil størstedelen af eleverne på 0. -3.
klassetrin have længere end 2,5 km til skole. Ligeledes er det muligt, at der er elever på ældre klassetrin,
der vil falde inden for afstandskravet, hvilket betyder Kommunen skal sørge for befordringen til og fra
skole.
Der køre i dag en skolebus, som flittigt benyttes af landets børn. Dog vil denne rute og tidsplan skulle
revideres betydeligt for at kunne leve op Kommunens forpligtigelser. Ligeledes vil den nuværende bus ikke
kunne befordre det antal elever der er tale om fremadrettet.
Er disse ekstra omkostninger medregnet i den forventede besparelse ved skolelukning?
Er det planen, at børn i aldersgruppen 6 år (fra 0. klasse) skal køre alene med bussen kl ca. 7 fra hjemmet
for at møde i skole kl 8? Med den nuværende busplan ankommer eleverne allerede i Ry kl 7:29. Hvor skal
eleverne opholde sig til skolestart? Det er ikke alle elever er tilmeldt skolefritidsordninger.
Et medlem af udvalget, nævnte til mødet på Bjedstrup skole, at børn far Alken kunne hoppe på toget. Tog
driften mellem Ry og Alken er drevet af Arriva, hvor det er påkrævet at børn rejser på børnebillet.
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Jfr. § 26 Stk. 5 kan forpligtelsen til at sørge for befordring efter stk. 1 opfyldes ved at henvise eleverne til
kollektiv trafik, taxikørsel m.v. eller ved at godtgøre deres udgifter til egen befordring.
Er det Kommunens plan at udstede togkort til børn, der kan eller ønsker at tage toget til skole i Ry? Er disse
udgifter medregnet i besparelserne?

2 Sikker skolevej
En skolevej skal være en sikker vej. Jfr. Kommunens egne kort er Skanderborgvej i kategorien ” trafikfarlig
vej”. Hvad vurderer Kommunen afstandskravet er jfr. § 26 stk. 1.2 i det tilfælde børns skolevej er
Skanderborgvej eller inkludere dele af Skanderborgvej?
I denne vurdering bør Kommunen inkludere, at de baner der er asfalteret langs Skanderborgvej mellem
Bjedstrup og Ry ikke lever op Vejdirektoratets vejreglers specifikationer for en ”cykelsti” (pga. den smalle
bredde, ingen rabat mm). Ligeledes er her mangel på afmærkning, således at banerne ikke lever op til
vejreglernes krav til ”cykelbane”.
Er disse baner forvente benyttet som skolevej for børn fra 0.klase og alle børn generelt? Er en etablering af
en sikker skolevej og hvad det indebærer af fodgængerovergange, cykelstier mm indberegnet i den
forventede besparelse?

3 Udvikling i landbyerne
Af de 2000 nye skolebørn, vil mange af dem komme fra landet (vi er 1/3 del på landet uden for byerne i
Skanderborg).
Hvordan kan udvalget forklare hvorfor (den positive) udfordring med stigende børnetal skal løses ved at
bygge større skoler i byerne og nedlægge Bjedstrup skole? I Bjedstrup skoles skoledistrikt er der flere
lokalplaner på vej for udstykninger (Aneshøj II og Enggården).
Det ønskes beskrives hvilken af de tre principper udvalget arbejde ud fra (nærhed, trivsel og økonomi) der
her er lagt vægt på i dette forslag?
Når stukturen benytter ordet bæredygtig struktur, med fokus på udvikling, læring og trivsel – hvad henvises
der til- børnenes? Hvad lægges der ellers i valget at termen bæredygtigt, dette ønskes afklaret.
Udvalget skriver at ”den eksisterende kapacitet skal udnyttes bedre og behovet for kapacitetudvidelse
minimeres og placeres bedst muligt.” Hvordan kan det forklares, hvorfor en eksisterende kapacitet ikke
udnyttes bedre ved for eksempel at lægge Bjedstrup skoles skoledistrikt tilbage til den afgræsning
skoledistriktet havde for få år tilbage?
Bjedstrup skole har fantastiske rammer og kan udnyttes bedre. Kan udvalget besvare hvordan dette har
været taget med i overvejelserne omkring at udnytte eksisterende kapacitet?
Hvorledes kan en ny skolestruktur vedtages før de igangsatte ”diverse analyser” beskrevet i forslaget
foreligger. Vil disse analyser indgå i den endelige beslutning om skolelukning?
Kan udvalget beskrive hvordan nedlæggelsen af en folkeskole og muligheden for at der etableres en friskole
er i tråd med kommunens visioner?
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Læserbrev
Debat: Bjedstrup skole - en folkeskole i naturen som er åben for alle
Marianne Damholdt Bergin, tidligere Bjedstrup elev, mor og biolog
Det var Naturens dag i Danmark søndag 13. september og mange skoler er ambitiøse og fejrer naturen
hele ugen op til, men på Bjedstrup skole er det Naturens dag hver dag!
På Bjedstrup skole er udeskole fast på skemaet for alle klassetrin en hel dag ugentligt. Skolens
engagerede lærere og pædagoger har uddannet sig til ildfugle og friluftsvejledere. Med energi,
opfindsomhed og faglighed inspireres vores børn gennem leg og læring til at bruge naturen. Der
smedes, laves mad over bål, bygges huler, dyrkes grøntsager og syltes som en naturlig del af den
naturfaglige læring. Her er plads til bevægelse.
Efter 11 år i England og første skoleår i engelsk skole, valgte vi at flytte hjem til min fødeby Alken, så
vores datter Sofia kunne starte i Bjedstrup skole. Det har vi ikke fortrudt.
Min datter inviterer mig ofte en tur med gennem Vildmarken ned i 100m-Skoven, som udgør en lille del
af det knap 3.5 ha areal omkring Bjedstrup skole. En skolegård som ud over legeplads og boldbaner
rummer skov, krat, blomstereng og forrige skoleinspektørers frugtbare frugthave. Bjedstrup skole er
oveni købet Danmarks første Vild med Vilje folkeskole. Det betyder, at her skal være plads til
biodiversiteten, selv om det kan se rodet og vildt ud. Dvs. her slås mindre græs og klippes mindre hæk
alt sammen til fordel for blomsterflor og mad til sommerfugle, bier og andre insekter. Børnene har lavet
hø-slet, bygget insekthoteller og gennem disse tiltag lært om biodiversitet, økosystemer og krav til
levesteder. Sidste år afholdte skolen sammen med frivillige fra den lokale naturgruppe og Dansk
Naturfredningsforening sommerfuglens dag på skolen.
Jeg er ikke den eneste, Sofia stolt viser sin skole til. Sofias tante i England, udeskoleleder og lærer med
speciale i udeskole og læring, er imponeret over skolen. Hun bruger skolen som case og inspiration i
sin undervisningen.
Forskere ved at udeskole styrker læring, læseevnen, naturfagsforståelsen og den generelle glæde og
motivation for at gå at gå i skole. Forskere anbefaler at udeskole er et fast punkt på skoleskemaet. (Jeg
synes også det er sjovere at lære ved at have fingrene dybt i mudderet). At udeskole er en del af
hverdagen er vigtigt for mig som mor.
Forskerne ved også, at vi er i en biodiversitetskrise, og at vi skal have et forhold til naturen for at passe
bedre på den og forstå de økologiske processer, vi påvirker. På Bjedstrup skole gør de en indsats,
både ved at lære børnene om biodiversitet og virkemidler, men måske vigtigere - børnene gør noget
selv på egen skolens matrikel. Det er vigtigt for mig som biolog.
Vi ønsker ikke at lukke Bjedstrup skole, men at åbne skolen endnu mere. Give flere børn i Skanderborg
Kommune mulighed for at benytte vores fantastiske skole. Klasser fra andre skoler kan hoppe på
skolebussen og holde outdoorskole i Bjedstrup, her kan de drage nytte af erfaringerne, ideerne og de
vilde arealer.
Kære politikere: Bjedstrup skole skal ikke lukkes - den skal åbnes. Her er noget unikt, som lever op til
strategier og visioner lokalt og nationalt og endda på tværs af farvepaletten af partier. Jeg tror ikke, I er
uenige om, at Bjedstrup skole er et fantastisk eksemplar i kommunens række af tilbud.
Kære forældre udenfor Bjedstrup skoles nu meget skrumpede skoledistrikt: Kom og oplev hvordan
naturen og fælleskabet er grundlaget for vores skole, det er for os helt naturligt. - Og så er det endda en
folkeskole med en lang og fin historie, den er grundlagt som en skole for folket af Kong Frederik d IV i
1721.
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Hele Husstanden Agerhønebakken 53

For- og mellemnavn(e)

Kenneth Skovbjerg

Efternavn

Pedersen

Vejnavn

Agerhønebakken

Husnummer

53

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
PFQ63U7

Da vi flyttede til Stilling for ca. 5 år siden, lå der mange grundige
overvejelser bag. Vi ønskede at være en del af et mindre
lokalsamfund med de mange gode ting, der følger med især for
vores børn. I den proces var mange mindre byer i spil, men
Stilling fik flest positive tilbagemeldinger på de afgørende
områder, deriblandt skole, daginstitutioner og foreningsliv, som er
meget vigtigt for os.
Byen har levet 110 % op til vores forventninger og mere til, vi
rigtig glade for vores valg!
Bifrost er en fantastisk institution i både vuggestue og børnehave,
hvor vi har haft 2 rigtig glade og velfungerende drenge, der har
fået en masse gode venner og relationer i byen.
Den store er nu startet i Stilling skole og er bare glad, skolen
lever også op til forventningerne og er et rigtig godt miljø.
Vi har 2 drenge, der bare stortrives.
Derfor er vi meget bekymret og uforstående overfor planerne om
at rykke børnene fra Anebjerg til Skanderborg eller andre steder.
Det giver ingen mening for os, uanset hvordan vi kigger på det.
Stilling skole er 3 sporet og slet ikke i nærheden af fuld belagt,
der er mange 2 klasses årgange.
Så der er masser af plads til flere børn.
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fortsat fra foregående side...
Hvorfor så rykke nogen væk, der bor i byen?
En anden ting er foreningslivet, der er flere rigtig gode foreninger,
men fælles er, at de er truet af for få medlemmer.
Stilling IF fodbold er en af dem, og her er vores store dreng aktiv
og glad for at komme med sine venner. Vores mindste bliver
aktiv, når han er gammel nok næste år. Rykker man en stor
mængde børn væk, der enda bor byen, truer man også
foreningslivet lokalt. Det er naturligt, at man er aktiv sammen sine
venner.
Vi føler os faktisk lidt bondefanget af denne nye skoleplan, vi
flyttede til Stilling for være en aktiv del af lokal samfundet med
alle de plusser, der er.
Vi vil være tæt på institutioner, skole og ikke mindst relationer/
venner.
Det bliver så taget fra os med denne nye opdeling og samtidig
bliver vores drenge fjernet fra deres gode rammer, trivsel og
venner uden vi har et valg.
Vi vil derfor meget gerne appellere til at
i politikkere genovervejer jeres forslag til ny skoleopdeling.
Børn i Stilling hører til i Stilling, det er der rigtig mange fornuftige
grunde til.
Vi ved det betyder meget ikke for vores husstand, men for mange
mennesker i Anebjerg og Stilling i hele taget!
Vi håber i vil lytte til vores opråb.
På forhånd mange tak.
Mvh
Aksel, Johannes, Anne og Kenneth
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

29.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
PFQ63U7

Side- 2side
af 2 159 af 168
SamlePDF
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

29.10.2020

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)

Mathias Slyngborg

Efternavn

Madsen

Vejnavn

Klokkehøj

Husnummer

19

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Når centralisering tager overhånd.docx

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

29.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
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Når centralisering tager overhånd
Jeg, Mathias Slyngborg, er født og opvokset i Ry, men bor nu i Svejstrup. Jeg gik på
Mølleskolen og har generelt kun positivt at berette om mit folkeskoleforløb. I skiftet fra sjette
til syvende klassetrin blev vores oprindelige tre klasser delt og sammenlagt med
landsbyskolerne omkring Ry – heriblandt Bjedstrup skole. Børnene fra landsbyskolerne var
spændende – de var hverken bedre eller dårligere fagligt end os fra den store skole, men de
var ikke som ”os” fra den store skole. Jeg er sikker på at landsbybørnene har haft det på
samme måde med ”os” fra den store skole. Jeg er overbevist om at de sidste tre klassetrin
ikke havde været mangfoldigt på samme måde, hvis blandingen ikke havde fundet sted. Det
var skønt at opleve nye unge mennesker med et andet syn og tilgang til hverdagen.
Det er sundt for alle børn og unge mennesker at blive udfordret af personer med en anden
baggrund end dem man normalt omgås med. Er det ikke essensen af folkeskolen at vores børn
både går i skole med landmandens søn og bankdirektørens datter? centralisering i Danmark
tager overhånd. Folk tvinges væk fra landsbyerne, når I politikere ikke har mod til at
opretholde folkeskoletilbud andre steder end hvor størsteparten af borgerne bor.
Bjedstrup skole er desuden enormt vigtigt for vores og de omkringliggende landsbyer. Skolen
er med til at knytte landsbyerne sammen og er derudover essentiel for at fastholde og
tiltrække nye borgere til vores landsbyer. Bjedstrup skole er meget mere end en folkeskole for
de børn der går på skolen. Skolen fungerer også som samlingspunkt og bruges af lokale
foreninger, hvilket gør det muligt f.eks. at dyrke idræt i vores nærområde.
Min kæreste og jeg valgte Svejstrup fordi vi ville bo på ”landet” med et skoletilbud tæt på.
Dette er fire år siden og på daværende tidspunkt var der en håndfuld børn i byen. Nu kan det
ikke tælles på fem hænder! der kun én korrekt prognose for tilvæksten af børn i området, og
den er stigende.
Hav respekt for mennesker der ikke følger strømmen, hav respekt for værdierne i vores
folkeskole og stop lukningen af landsbyskolerne.
Mathias Slyngborg og Anne Svane
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Stilling-Gram Borgerforening

For- og mellemnavn(e)

Tommas

Efternavn

Leth

Vejnavn

Kærgårdsvej

Husnummer

27

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Stilling-Gram Borgerforening repræsenterer ca. 400 husstande
fordelt over hele byen, og arbejder for at skabe fællesskaber og
sammenhold i byen, og for at give nye borgere en god velkomst
og introduktion til fællesskaberne.
Med etableringen af Anebjerg, har vi fået et nyt kvarter indenfor
Stilling-Grams bygrænse, og vi ser det som helt centralt for at
bygge og styrke gode og lokale fællesskaber, at alle borgere
indenfor vores bygrænse, har mulighed for at sende børnene på
byens skole og i lokale pasningsordninger.

Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

29.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
AA3F3CF
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Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Mig selv

For- og mellemnavn(e)

Kristian Holmstrøm

Efternavn

Platt

Vejnavn

Gartnervænget

Husnummer

19

Etage
Side/Dør
Postnummer

8680

By

Ry

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Kære Byrødder,
Jeg har forsøgt at følge lidt med i debatten omkring ny
skolestruktur og ikke mindst forslaget, om lukning af
landsbyskoler.
Jeg er selv oprindelig født og opvokset i en mindre by, hvor
skolen blev lukket. Jeg har på afstand kunnet observere, hvilke
direkte og indirekte afledte effekter det har haft i form af færre
børnefamilier, lukning af børnehave, lukning af idrætsfaciliteter,
fraflytning, faldende huspriser, osv...
Måske er det mig der har sovet i timen, men det virker ikke som
om den del er særlig godt belyst og analyseret - altså hvilke
afledte effekter kan det have for de lokalsamfund, der bliver
berørt af skolelukninger. Det virker som om, at det der har været
meget mere fokus på direkte omkostninger i form af mursten og
driftsomkostninger og andet, der er nemt at forudsige og forholde
sig til. Efterfølgende kan man så sidde og lege med tallene i et
Excel ark og få det hele til at gå op som var det et Sudoku spil.

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
G7T50IB
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fortsat fra foregående side...
Som sagt har jeg måske sovet i timen, men jeg har ikke hørt
nogen af dem, der vil stemme for forslaget, vurdere og debattere
hvilke mulige afledte konsekvens der kan være. Jeg har heller
ikke set det dokumenteret i noget af det materiale, der ligger til
grund for forslaget. Hvis man lægger stemmer til sådan et forslag,
så vil jeg forvente, at hvis man bliver vækket om natten, så vil
man uden tøven kunne redegøre for mulige afledte konsekvenser
eller i det mindste kunne pege på en rapport, der kan belyse det.
Kan man ikke det, så ville jeg forvente at man af
forsigtighedsmæssige grunde, vil få det undersøgt og analyseret,
så man IKKE træffer en beslutning med mulige vidtrækkende
konsekvenser på et uoplyst grundlag - det vil være ordentlighed
og god skik.
Hvis I omvendt mener, at I er tilstrækkeligt oplyst og bekendt med
mulige konsekvenser og afledte effekter af jeres beslutning, så
kan jeg, hvor uenig jeg end måtte være, ikke bebrejde jeres valg men det ville have klædt jer og kommunen, hvis det havde haft
en mere fremtrædende rolle i debatten og materialet.
VH. Kristian Holmstrøm Platt
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

29.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
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Mig selv

For- og mellemnavn(e)

Jesper Balleby

Efternavn

Rasmussen

Vejnavn

Blishønedalen

Husnummer

31

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Hej
Jeg vil gerne indgive høringssvar vedrørende mulig
skoledistriktsændring i Stilling ved Anebjerg og har et meget stort
ønske om, at vores børn skal gå i Stilling skole og være en del af
lokalsamfundet, hvilket var én af grundende til, at vi købte grund
og hus hvor vi gjorde.
Vi bor i Stiling og har købt en grund på Anebjerg og flytter ind her
i november måned.
Vores datter går i Dagpleje i Stilling. Vores søn går i børnehaven
Bifrost og spiller fodbold og går til gymnastik i Stilling. Derudover
er min kone Bestyrelsesformand i Dagplejen og
Forældrebestyrelsen i Børnehaven Bifrost, så vi er allerede godt
forankret i lokalsamfundet.
Vores store bekymring er, hvis især vores søn ikke kan få lov at
følge sine venner på Stilling skole. I den stue han går på vil de
være 2 ud af 20 børn der kan risikere at blive flyttet på Niels
Ebbesen skolen. Jeg vil være rigtig ked af at skulle fortælle min
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fortsat fra foregående side...
søn på et tidspunkt, at han ikke kan følge alle sine venner i skole
på et tidspunkt, fordi han bor på den anden side af vejen.
Vores søn er i forvejen et tryghedsmenneske, så at flytte ham
ned på en helt ny skole hvor han ikke kender nogen vil ikke være
det forløb vi håbede på, da vi flyttede til Stilling og ønskede at
være en del af lokalsamfundet.
I Lokalplanen stod nedskrevet, at vores børn skulle gå på Stilling
skole og sådan håber vi det skal fortsætte med at være.
Anebjerg er et stort område, så vi håber man vil overveje at dele
den hvor byskiltet netop står i dag, så fx Hvidkløverhøjen,
Blishønedalen, Agerhønebakken og Følfodhøjen kommer til at
høre til Stilling skole når det nu ligger i Stilling og det var den
præmis folk i området har købt et hus på.
Fx giver det rigtig god mening, at Admiraltoften kommer til at høre
til Niels Ebbesen skolen som naturligt ligger i den retning. Jeg er
selv opvokset på Fuglehaven, så jeg kender området rigtig godt.
Jeg håber I vil tage med i jeres overvejelser, at hvis Anebjergs
børn skal på Niels Ebbesen skolen vil det betyde, at man fjerner
nogle få børn fra alle deres venner - det giver ikke en tryg start på
skolelivet.
Derudover er folk flyttet til området med forventning om, at
børnene som det stod i lokalplanen skal gå i Stilling skole, og
deraf har købt nogle grunde som ved en eventuel omflytning til
Niels Ebbesen Skolen vil miste en stor del af årsagen til, at man
valgte at købe huset netop i Stilling.
Håber I vil tage det med i jeres overvejelser.
Mvh.
Jesper
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

29.10.2020

Se signeringsoversigt
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Høringssvar til Ny struktur for skoler og dagtilbud i Skanderborg Kommune.
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har mange børn i Ry. Ifølge prognoserne kommer der endnu flere
børn de kommende år – faktisk er tallet stærkt stigende d næste 3-5 år. Derfor hilser vi en ny skole i Ry
meget velkommen sammen med et nyt børnehus.
Som det ser ud lige nu i Ry Dagtilbud, altså 0-6 års området, så er vores nuværende kapacitet fyldt helt ud.
Det kommer til at hjælpe lidt på det høje tryk, når vi kan tage Tippethøj i brug i første kvartal af 2021. Det
vil gøre, at vi kan rumme vores børnehavebørn de næste knap to år, hvis prognoserne holder, og der ikke
kommer yderligere tilflyttere til byen. Men om 1,5 år skal vi af med det første af vores to modulbyg ved
Birkehuset, og igen om 2,5 år skal vi af med det sidste ved Bakkely. Og så er der ikke længere plads til
børnehavebørnene.
Den største udfordring for Ry Dagtilbud er vuggestuepladser. Her kan vi slet ikke følge med behovet, og det
er meget bekymrende.
Så derfor er det absolut nødvendigt, at den nye skole i Ry kædes sammen med et nyt børnehus, der kan
rumme de mange nye børn på 0-6 års området, og som organisatorisk ligges ind i vores dagtilbud.
Hvis Bjedstrup skole og børnehus lukkes, så må der forventes et endnu højere pres på Ry Dagtilbud. Det er
et rigtig godt børnehus, de har skabt i Bjedstrup, og det skal virkelig overvejes kraftigt, om det er det rigtige
at gøre, at lukke tilbuddet. Det vil vi ikke anbefale.
Vi ser frem til at kende Byrådets endelige beslutning til december, en beslutning, der forhåbentligt vil sikre
vores børns trygge hverdag i Ry Dagtilbud og resten af kommunen i mange år fremover.
Vi vil meget gerne i dialog med børn og unge og udvalget om prognose og kapacitet i Ry, og har en
forventning om at det sker i staten af det nye år.

Ry d. 23. oktober 2020.
På vegne af Forældrebestyrelsen i Ry Dagtilbud,
Anne Louise Ravn Braad, Formand.
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Vi har erfaret, at man fra politisk side nu vil splitte Stillings skoledistrikt op, så Anebjerg
pludselig skal høre under Niels Ebbesen skole. Det er vi rigtig ærgerlige over, da vi valgte at
bosætte os her med henblik på, at vores børn ville kunne skabe vigtige relationer til
kammerater i området fra vuggestue til børnehave og videre i skolen. Valget med at
bosætte os på Anebjerg, var ikke svært, da det hørte under Stilling skole, og dermed
opfyldte vores ønske om, at vores børn kunne følges med deres kammerater op gennem
institutions- og skolelivet. Ligeledes er vores børns fritidsaktiviteter knyttet til Stilling og
især stilling skole/hallen.
Vi føler i den grad, at det er en uhensigtsmæssig beslutning, hvor man ikke tænker barnets
tarv, og beslutningen berører hele familien. Vi føler os ført bag lyset af en lokalplan, som
man fra politisk side bare ændrer i, uden at have de menneskelige omkostninger med i
beregningen. Vi er meget skuffede, og vi er sikre på at vores dreng bliver meget ulykkelig,
hvis det kommer dertil, hvor vi skal fortælle ham, at han ikke skal i skole med sine
kammerater, men skal et helt nyt sted hen. Han er fem år og meget bevidst om og
italesætter, at han til sommer skal starte på Stilling skole med sine venner. Ligeledes
mister ikke kun vores børn deres kammerater, det gør de børn der fortsætter videre på
Stilling skole jo også.
Desuden ser vi turen fra Anebjerg til Niels Ebbesen skolen for lang til at cykle alene for et
barn i 1.-2. klasse.
Så vi opfordre på det kraftigste, at man bibeholder de oprindelige planer som beskrevet i
lokalplanen, og lader vores børn være tilknyttet Stilling skole.
Jan Guldborg Sørensen og Marianne Holm Jørgensen
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