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HØRINGSSVAR: Skolestruktur i Skanderborg Kommune
BEVAR BJEDSTRUP SKOLE
1. Bevar skolen, bevar lokalområderne
Der opfordres til at vise respekt for de valg, de familier der bor i lokalområderne har truffet ved at bosætte
sig i landsbyerne i Skanderborg Kommune. Vi har valgt at bo tæt på nærende og givende lokale
fællesskaber i tillid til at dette landsbyliv også er en vigtig del af Danmark - at vi er en ligeværdig del af
samfundet og at der som det naturligste tilbydes folkeskoleundervisning til vores børn i de lokale
folkeskoler.
Vi beder om respekt for vores nærområder, herunder børnene, deres familier og de øvrige mennesker i de
landsbyer, der er så afhængige af den energi, udvikling og sammenhængskraft, som Bjedstrup skole er
fundamentet for - både i og uden for åbningstid.
Prøv at bemærk, hvor stærke vi er i landsbyerne- vi holder gang i gymnastikforeninger, folkeoplysende
foreninger, borger initiativer osv. Vi samler ind til vedligeholdelse og etablering af fællesarealer, dyrker
grøntsager i fællesskab, handler ind for vores ældre osv. Det er utrolige ressourcer i landsbyerne, og vi
beder sjældent om megen hjælp- vi beder blot om respekt, og at politikere ikke uden indsigt og forståelse
gør skade på vores lokale samfund.
Man bør være meget omhyggelig i processen og helhjertet og kyndigt afdække alternativer, før man
ændrer mange familiers daglige liv på en afgørende måde, som de slet ikke ønsker, men derimod frygter.
Det er vigtigt at forstå, at levende skoler er en forudsætning for levende lokalmiljøer.
At besidde og udøve magt stiller store krav til ydmyghed og respekt for opgaven. Opgaven er ikke at
kapitulere for det lette argument ”vi har brug for pengene fra drift til anlæg”. Opgaven er at finde de
svære, men rigtige løsninger. Hvis økonomien reelt er det eneste argument for at lukke en velfungerende
Bjedstrup Skole, så hverken kan eller må skolen lukkes på dette grundlag! Der er ingen der bagefter husker,
at man (måske) sparede nogle få kroner og brugte dem (og mange, mange flere) til et nye (unødvendige)
anlæg, men alle husker og lider under følgerne af en unødvendig skolelukning.
Der findes andre modeller og bæredygtige kompromisser, der ikke omfatter skolelukninger og afvikling
af velfungerende lokal samfund. Virkeligheden i landsbyerne er, at disse ikke kan bevares med den
samme gode energi og stærke udviklingsperspektiv hvis lokale skoler lukkes.
2. Det er ikke en naturlov, at det er børnene fra landsbyerne, der skal flytte sig.
Det er en dårlig joke, at der er længere fra København til Jylland end fra Jylland til København. Der synes for
tiden at være længere fra Ry til Bjedstrup end fra Bjedstrup til Ry, forstået på den måde, at man
tilsyneladende ikke er bange for at tegne et nyt skoledistrikt der indebærer, at børn fra landsbyerne i og
omkring Bjedstrup skole skal flyttes til Ry, men ikke tør tegne et skoledistrikt der indebærer, at børn fra nye
boligområder i Ry Kildebjerg og Vessø flyttes til Bjedstrup Skole. Nogle mener, at der er problemer med
transport fra Ry til Bjedstrup, men som bekendt kører skolebussen snildt den anden vej! Er der virkelig
længere fra Ry til Bjedstrup end fra Bjedstrup til Ry?
Der opfordres til at tegne nye skoledistrikter, der fordeler børn i Ry på en anden måde, så også børn fra
Ry: der er plads nok og vi kan undgå dyre anlægsinvesteringer.
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3. Ansvarlige alternativer
Er der økonomisk ansvarlige alternativer til at lukke skolen? JA- og begavede, kyndige, engagerede og
kreative forældre står i kø for at bidrage konstruktivt til gode løsninger. Det fordrer blot mod fra politikerne
til at erkende, at levende skoler rimer på levende lokalmiljøer.
Man finder ikke løsninger på de svære projekter alene, i et udvalgsmøde, kun i fællesskab med andre,
navnlig de berørte.
4. Konkret forslag
Se nedenstående eksempel på et forslag, der tager udgangspunkt i følgende tilgang:
•
•
•

Tegn et nyt skoledistrikt der fordeler børnene på en bedre måde og fyld Bjedstrup skole op.
Understøt et nyt skoledistrikt med en egen, dedikeret skolebus, verdens sejeste skolebus.
Støt aktivt op om Bjedstrup skole og styrk denne allerede velfungerende skole med nye tiltag og
stærk identitet.

Hermed fyldes Bjedstrup Skole op, lokalmiljøerne bevares, Mølleskolen aflastes og man kan spare
betydelige anlægsudgifter til opførelse af ny skole!
1. Bjedstrup skole bibeholdes som skole med 0.- 6. klasse
• NYT SKOLEDISTRIKT: Skoledistriktet kan udvides til Dover sogn, og omfatter hermed dele af
Kildebjerg, som oprindeligt forudset, inden disse børn blev fordelt på Knudsø Skolen (hvor
kun et lille mindretal af børn kommer fra det nære område). Det nye boligområde på Vessø
kan omfattes af nyt skoledistrikt for Bjedstrup skole. Hermed aflastes Mølleskolen.
• STÆRK IDENTITET: Bjedstrup skole tildeles projektmidler til etablering af status som f.eks.
”klimaskole” med fokus på natur og miljø.
• SYNLIG STØTTE: Skoleledelserne får til samlet, fælles opgave at støtte og synliggøre at en
ændring af skoledistriktet er et positiv skoletilbud for området og skolebørn.
2. Knudsø skole kan blive til specialskole og aflaste Låsby Skole
• Knudsøskolen betjener i dag kun et lille antal lokale børn.
• Dele af Knudsø skoledistriktet (Kildebjerg) kan overføres til Bjedstrup skole (se ovenfor).
• Børn fra Knudsøskolens 3-6. klasse (mellemskolen) kan flyttes til Bjedstrup skole og tilbydes
bustransport direkte fra Knudsøskolen til Bjedstrup.
3. Verdens sejeste skolebus understøtter nyt skoledistrikt
• Indvendinger mod transport af mindre børn fra Kildebjerg/Vessø til Bjedstrup imødegås
ved at Bjedstrup Skole tildeles en egen moderne skolebus, der føres af servicemedarbejder
el. lign. med pædagogisk indsigt og positiv adfærd.
• Pligt til brug af sikkerhedsseler.
• Køreplan med opsamling Vessø- Kildebjerg- Firgårde- Bjedstrup (i alt max. 20 min.) er nøje
afstemt med reel transporttid og ringetid 08.20 således at der ikke er er spildtid og
forældre frustration. Eftermiddagsbus retur er ligeledes nøje afstemt med ringetider. Det er
ikke svært!
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4. Dover gymnastik- og idrætsforening er en væsentlig aktør
• Dover Gymnastik- og Idrætsforening styrkes for at give skolebørn tilbud om idræt i
Bjedstrup i direkte forlængelse af skoletiden.
5. Udvidet overbygning 7.-9. klasse på Ry Mølleskole
• Mølleskolen udvider overbygningen ved at inddrage ”Ryvang”.

Lise Lotte Langston
Svejstrupvej 22
Svejstrup
860 Skanderborg
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Høringssvar indsendt af:
Christina Kjær Andersen - mor til tre, bor i Svejstrup
Mads Bentzen - far til tre, bor i Bjedstrup
Morten Larsen - far til tre, bor i Alken

”Kloge kvadratmeter” – brug eksisterende lokaler og undgå overkapacitet
Der er lige vedtaget budget til byggeri af en 3-sporet ”Ny skole i Ry”. Hvis byggeriet gennemføres
og elevtallet rammer COWI prognosen, vil kommunen stå med en overkapacitet i Ry’s
skoledistrikter de næste 10år. Det er alment kendt, at elevtalsprognoser er behæftet med stor
usikkerhed, og vi opfordrer derfor til at bruge eksisterende kvadratmeter og bygge skolen i Ry i
etaper. Tomme lokaler er en unødvendig miljøbelastning og spild af penge. Hvorfor bruge
kommunens sparsomme driftsoverskud og kassebeholdning på at finansiere tomme lokaler?
Professor i kommunaløkonomi ved VIVE Kurt Houberg udtaler, at elevtalsprognoser er behæftet med stor
usikkerhed og anbefaler derfor, at man ved skolebyggerier ”bygger til den lille side” (Interview i P4
Østjylland Morgen 1. september 2020). Som han udtaler i dette interview, er det bedre at bygge til
efterfølgende end at ende med tomme lokaler. I et område som Ry (Mølleskolen, Knudsøskolen, Bjedstrup
Skole-distrikter), vil et relativt lille udsving på 10% på elevtallet i 0.-6. klasse omregnet svare til ét helt spor
på ”Ny skole i Ry”, hvilket understreger vigtigheden af at være forsigtig ift kapacitetstilpasninger.
Der er netop vedtaget budget til byggeri af en 3-sporet ”Ny Skole i Ry”. Samtidigt kan vi se, at
elevgrundlaget på den nye skole mindskes pga politisk flertal for bevarelse af Bjedstrup Skole. Alene af den
grund bør kapacitetsplanen for den nye skole tilpasses. Hvis det ikke sker, anser vi både Knudsøskolen og
Bjedstrup Skole for truet på sigt. Det vil nemlig blive en nærliggende politisk løsning at sende børn fra disse
skoler til ”Ny skole i Ry” for at forbedre kapacitetsudnyttelsen af de nye lokaler – og dermed vil en
centralisering af skolestrukturen i Ry blive en realitet.
Dette høringssvar vil vurdere kapacitetsudnyttelsen på ”Ny skole i Ry” samt fremlægge et forslag til,
hvordan vi kan bygge så få nye skolelokaler som muligt og sikre ”kloge kvadratmeter” i den nye
skolestruktur. Derfor vil vi først se på elevgrundlaget.
Elevtalsprognoser er usikre
I arbejdet med ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet er det blevet tydeligt for alle, at prognoser er
behæftet med stor usikkerhed. Grundlaget for prognoserne er bl.a. baseret på den historiske tilslutning. I
Bjedstrup har vi vist, at optællinger af kommende skolebørn i distriktet de næste fem år sprænger
prognoserne. Hertil har der ikke været taget højde for tilkomne børn uden for skoledistriktet pga
naturbørnehavens tiltrækningskraft og forventede demografiske forandringer i forbindelse med opførelse
af nye boliger på ex. Anes Høj i skoledistriktet.
Eleverne fra Bjedstrup skal ud af regnestykket
Børn fra Bjedstrup Skoles distrikt skal ikke længere medregnes i elevtallet på kommende ”Ny skole i Ry”.
Ifølge vores langtidsprognose vil 141 elever i 2026 skulle tages ud af ligningen. I COWI prognosen er det tal
93 elever. Det politiske flertal for lukning af landsbyskoler er ikke længere til stede, og vi oplever det derfor
realistisk, at Bjedstrup Skole består som folkeskoletilbud. Og så skal børn fra Bjedstrup jo ikke medregnes
som elevgrundlag for en ny skole i Ry. Skulle en lukning af Bjedstrup Skole alligevel blive en realitet, vil vi
oprette en friskole i stedet. Det er bestemt ikke et ønskeligt scenarie for os – men vi vil selvfølgelig drive
skolen videre privat, da den er fuldstændig afgørende for vores lokalområde.
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Så uagtet om Bjedstrup Skole lukkes eller ej, skal børn fra Bjedstrup Skoles distrikt ikke medregnes som
elevgrundlag for den nye skole i Ry.
Hvad er elevgrundlaget for og kapacitetsudnyttelse på ”Ny skole i Ry”?
Vi har bedt Fagsekretariatet for Børn og Unge om aktindsigt i de kapacitetsberegninger, der måtte ligge til
grund for beslutningen om at etablere en ”Ny skole i Ry” med tre spor i Ry og et på Knudsøskolen – i alt fire
spor. Vi har specifikt anmodet om information vedrørende:
• oversigt over kapacitet på "Ny skole i Ry" per år
• beregning adf kapacitetsudnyttelse på "Ny skole i Ry" ud fra COWI prognoserne
• oversigt over forudsætning på, hvor eleverne kommer fra på "Ny skole i Ry"
Vi forstår, at sådanne beregninger ikke findes og dermed ikke kan deles med os.
Derfor har vi lavet beregningerne og kan konkludere, at en ny skole med fire spor, hvoraf de tre nye skal
være i Ry og et eksisterende på Knudsøskolen, vil betyde en betydelig overkapacitet de første 10 år – selv
når børn fra Bjedstrup Skoles distrikt medregnes (se bilag 1). Prognoserne er usikre, hvilket kan betyde
endnu større overkapacitet end det, som vi umiddelbart kan se.
De første tre år efter den nye skole står færdig, vil der være en overkapacitet på 13-16 lokaler svarende til
to hele spor, og de efterfølgende fem år 1-1,5 spor. Herefter vil overkapaciteten falde til et lavt niveau. Hvis
Bjedstrup eleverne går på en friskole i Bjedstrup vil der være yderligere ca. 0,5 spor overkapacitet på ”Ny
skole i Ry”. Se bilag 1.

2026: Bjedstrup skole nedlægges som
folkeskole + ”Ny skole i Ry” med 3 spor
åbnes

Figur 1: Kapacitetsudnyttelse for skolestrukturforslag sendt i høring. Der er anvendt klassebehov iflg. COWI
prognose og fysisk lokalekapacitet oplyst af kommunen. Se uddybelse i bilag 1.
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Løsning: Forslag til ændring i forslag til ny skolestruktur
Der er behov for en løsning med kloge kvadratmeter, der både sikrer en mere præcis kapacitetstilpasning
samt sikrer fleksibilitet for at imødekomme usikre elevtalsprognoser. Vores oplæg består derfor af to
delelementer: Bevar Bjedstrup Skole som folkeskole og byg ”Ny skole i Ry” i etaper.
A) Bevar Bjedstrup Skole som folkeskole
• Brug de eksisterende mursten – og bevar folkeskolen i Bjedstrup for at sikre nærhedsprincip i et
skoledistrikt med stigende børnetal og nuværende høj tilslutningsprocent
• Undgå oprettelsen af en friskole, som til evighed vil blive en planlægningsmæssig joker i den
kommunale struktur og kapacitetsudnyttelse
• Tænk kapaciteten på Bjedstrup Skole ind som en mulighed for børn i andre skoledistrikter, der
gerne vil en lille skole i naturen. Og hermed som en aflastning for andre skoler
• Der skal findes en anden løsning til afdeling D fra Låsby – det skulle der under alle omstændigheder
pga. friskole-optionen
B) Byg ”Ny skole i Ry” i etaper
• Byg kun til de næste 5 års elevtalsprognoser, altså så sent som muligt – det giver kloge
kvadratmeter. Undgå hermed at bygge for stort/småt.
• Åben kun 1. spor tidligst i 2026 – brug det som aflastning for Mølleskolen samt elevtilvækst i Ry.
Overvej at skyde første spor til åbning i 2028.
• Planlæg 2. spor til 2031, men afvent endelig beslutning til 2026.
• Lav en vurdering hvert 2. år, om elevgrundlaget kræver en udvidelse af ”Ny skole i Ry” med flere
spor
• Prioriter eksisterende mursten - denne løsning vil også sikre bevarelse af Knudsøskolen
Ud fra dette løsningsoplæg, vil kapacitetsudnyttelsen af de fysiske lokaler se således ud. Dvs., en optimal
kapacitetsudnyttelse med tilfredsstillende elevkvotienter. Se bilag 2 for beregninger.

Figur 2: Kapacitetsudnyttelse på ændringsforslag til ny skolestruktur. Se uddybelse i bilag 2.
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Konklusion
Før påbegyndelse af opførelse af den nye skole i Ry, bør elevgrundlaget og den nødvendige kapacitet
revurderes. Det ser ifølge vores beregninger ud til, at ét spor vil være nok til en start. Vi er helt enige i, at
kapaciteten skal udvides i Ry, og vi synes, at en ny skole ved Ry Hallerne er en rigtig god idé. Byggeriet bør
dog følge behovet og der bør således bygges i etaper for at sikre løbende optimal udnyttelse af de nye
anlæg. Ved at ”bygge til den forsigtige side” sikrer vi, at vi ikke får oparbejdet unødig overkapacitet, som vil
få betydning for det samlede budget og skolebudget.
Vælger I at bygge med overkapacitet vil det være en dårlig samfundsøkonomisk og klimamæssigt
uforsvarlig beslutning. Det vil påvirke udgiften pr. elev i den nye skole samt være en investering i tomme
lokaler, der også yderligere skal vedligeholdes og opvarmes mm. At bygge kun et spor på ”Ny skole i Ry” vil
mindske anlægsinvesteringer og dermed også kravet til årets overskud. Det er da kloge kvadratmeter...
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Bilag 1: Kapacitetsudnyttelse på oprindeligt skolestrukturforslag sendt i høring
Skoledistrikter medtaget i analysen:
Ry’s skoledistrikter Mølleskolen, Knudsøskolen og Bjedstrup Skole er medtaget i analysen.
Gl. Rye Skole behandles ikke heri, da skolen som i skolestrukturforslaget forudsættes at fortsætte driften
som seperat skole.
Opdelingen mellem Mølleskolens og Knudsøskolens distrikt er ikke transperant for os, hvorfor de i
konklusionerne vil blive behandlet som et fælles skoledistrikt.
Fysisk lokalekapacitet per skole:
Klasselokaler

SKOLER
Bjedstrup Skole
Knudsøskolen
Mølleskolen
Ny skole ved hallen i Ry "Kildebjerg skole"

>64 m2
2
7
6
21

48 - 64 m2 <48 m2
3
2
1
33

I alt
7
8
39
21

Kapacitet - antal børn
Forudsætning børn per lokale
28
24
20
>64 m2
48 - 64 m2 <48 m2
I alt
56
72
40
196
24
0
168
792
0
588

GNS per klasse
168
220
960
588

24
28
25
28

Kilde: Skanderborg.dk
Lokalekapaciteten på Bjedstrup Skole er opskrevet fra 6 til 7 lokaler, på baggrund af Skoleleder Lars
Sørensens input. Skolen kan i alt rumme ca. 170 børn.
Elevtalsprognose:
• Der er taget udgangspunkt i COWIs elevtalsprognose for beregning af klassebehov, hvor der regnes ud
fra max 28 elever per klasse. Der er dermed ikke reguleret for lokalernes fysiske kapacitet i
elevtalsprognosen. På Mølleskolen er der i gennemsnit en fysisk lokalekapacitet på 25 elever per klasse,
og i 2020/2021 ligger den gennemsnitlige klassekvotient på skolen på 23,5 (965 elever fordelt på 41
klasser), hvilket er under kapaciteten.
• COWI prognosen er anvendt for Bjedstrup Skole, selvom langtidsprognose fra #BevarBjedstrupSkole og
Liv i Landsbyerne ligger højere.
ELEVTALSPROGNOSE
Bjedstrup 0-6 klasse:
Knudsø 0-6 klasse
Mølleskolen 0-6 klasse
Mølleskolen 7-9 Klasse
Samlet COWI

Elever
Klasser
Elever
Klasser
Elever
Klasser
Elever
Klasser
Elever
Klasser

20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37
77
79
87
85
89
89
93
92
93
93
93
92
93
93
92
92
91
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
173
177
193
198
203
205
205
209
211
215
217
219
221
224
225
225
225
7
8
10
12
12
12
12
12
13
14
14
14
14
14
14
14
14
535
554
584
602
627
658
695
713
726
749
769
785
800
813
826
837
847
23
22
25
25
27
27
28
28
29
29
29
31
33
35
35
35
35
409
423
426
426
422
439
433
441
449
472
479
493
508
519
530
539
549
15
17
16
17
17
17
16
16
17
18
18
20
20
20
20
20
21
1194 1233 1290 1311 1341 1391 1426 1455 1479 1529 1558 1589 1622 1649 1673 1693 1712
55
59
61
63
63
67
69
69
71
74
75
76
77
77
78
79
79

Kilde: COWI

Konsekvenser af forslag til ny skolestruktur sendt i høring
Nedenfor beregnes først den samlede lokalekapacitet, når der etableres en skole med 3 spor i Ry og
Bjedstrup Skole lukkes. Derefter beregnes det samlede lokalebehov med udgangspunkt i COWIs prognoser,
for scenarier både med og uden friskole.
”Ny kapacitet” – antal fysiske klasselokaler per år:
1) ”Ny skole i Ry” står klar fra 2026 med 3 nye spor
2) Bjedstrup Skole lukkes som folkeskole fra 2026
KAPACITET #FYSISKE LOKALER:
"Ny skole i Ry" kapacitet - antal spor
Mølleskolen
Knudsøskolen
Bjedstrup Skole
Samlet kapacitet for Ry

20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37
0
0
0
0
0
0
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
7
7
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
62
62
62
62
62
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
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Beregning af lokalebehov ud fra ny kapacitet og COWI prognose – uden friskole:
Nedenfor beregnes det nye lokalebehov, hvis forslag til ny skolestruktur sendt i høring vedtages. Dvs., hvis
følgende ændringer træder i kraft.
1) ”Ny skole i Ry” skal bruges til at aflaste Mølleskolen samt rumme eleverne fra Bjedstrup Skole
2) Der oprettes ikke friskole i Bjedstrup
3) Bjedstrup Skole børnene medtages under Mølleskolens 0.-6. klasses elevtal for at have et samlet elevtal
for Mølleskolen og ”Ny skole i Ry”
4) Der regnes med gns. 25 elever per klasse for Mølleskolen i Ry. Som i dag – se ovenfor.
Omfordeling af prognosebørn ud fra ny kapacitet
Elever
Bjedstrup 0-6 klasse:
Klasser
Elever
Knudsø 0-6 klasse
Klasser
Elever
Mølleskolen 0-6 klasse
Klasser (gns. 25 elever per klasse)
Elever
Mølleskolen 7-9 Klasse
Klasser
Samlet COWI

20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173
177
193
198
203
205
205
209
211
215
217
219
221
224
225
225
225
7
8
10
12
12
12
12
12
13
14
14
14
14
14
14
14
14
612
633
671
687
716
747
788
805
819
842
862
877
893
906
918
929
938
24
25
27
27
29
30
32
32
33
34
34
35
36
36
37
37
38
409
423
426
426
422
439
433
441
449
472
479
493
508
519
530
539
549
15
17
16
17
17
17
16
16
17
18
18
20
20
20
20
20
21
1194 1233 1290 1311 1341 1391 1426 1455 1479 1529 1558 1589 1622 1649 1673 1693 1712
46
50
53
56
58
59
60
60
63
66
66
69
70
70
71
71
73

Beregning af lokalebehov ud fra ny kapacitet og COWI prognose – med friskole:
Nedenfor beregnes det nye lokalebehov, hvis forslag til ny skolestruktur sendt i høring vedtages. Dvs., hvis
følgende ændringer træder i kraft.
1) ”Ny skole i Ry” modtager ikke eleverne fra Bjedstrup Skole
2) Der oprettes en friskole i Bjedstrup
3) Som angivet længere oppe, følger forudsætningen om antal klasser i Ry (Mølleskolen) COWI rapporten.
Omfordeling af prognosebørn ud fra ny kapacitet
Elever
Bjedstrup FRISKOLE
Klasser
Prognose for Folkeskolen:
Elever
Knudsø 0-6 klasse
Klasser
Elever
Mølleskolen 0-6 klasse
Klasser (gns. 25 elever per klasse)
Elever
Mølleskolen 7-9 Klasse
Klasser
Elever
Samlet COWI folkeskole
Klasser

20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37
77
79
87
85
89
89
93
92
93
93
93
92
93
93
92
92
91
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
173
7
535
23
409
15
1117
45

177
8
554
22
423
17
1154
47

193
10
584
25
426
16
1203
51

198
12
602
25
426
17
1226
54

203
12
627
27
422
17
1252
56

205
12
658
27
439
17
1302
56

205
12
695
28
433
16
1333
56

209
12
713
28
441
16
1363
56

211
13
726
29
449
17
1386
59

215
14
749
29
472
18
1436
61

217
14
769
29
479
18
1465
61

219
14
785
31
493
20
1497
65

221
14
800
33
508
20
1529
67

224
14
813
35
519
20
1556
69

Kapacitetsudnyttelse på skolestrukturforslag sendt i høring:
• Ovenstående forudsætninger i bilag 1 sammenholdes i nedenstående grafik
• Den røde behovslinie er prognosen med indregning af Bjedstrup børn (ingen friskole)
• Den grønne behovslinie er prognosen uden indregning af Bjedstrup børn (friskole oprettes)
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225
14
826
35
530
20
1581
69

225
14
837
35
539
20
1601
69

225
14
847
35
549
21
1621
70

Bilag 2: Ændringsforslag til skolestrukturforslag
Kerneelementer i ændringsforslag:
A) Bevar Bjedstrup Skole som folkeskole – prioriter nærhed og brug nuværende mursten
B) Byg ”Ny skole i Ry” i etaper – undgå overkapacitet
Forslag til ændring af kapacitetsudvidelse:
1) Byg kun til de næste 5 års elevtalsprognoser, altså så sent som muligt
2) Prioriter udnyttelse af eksisterende mursten for at skabe nærhed i skoletilbudet og ”kloge
kvadratmeter”
3) Åben kun 1. spor i 2026 – brug det som aflastning for Mølleskolen samt elevtilvækst i Ry
4) Planlæg 2. spor til 2031, men afvent endelig beslutning til 2026
5) Lav en vurdering hvert 2. år, om elevgrundlaget kræver en udvidelse af ”Ny skole i Ry” med flere spor
KAPACITET #FYSISKE LOKALER:
"Ny skole i Ry" 1. spor
"Ny skole i Ry" 2. spor
Mølleskolen
Knudsøskolen
Bjedstrup Skole
Reguleret med +1 pga aldersintegration
Samlet kapacitet

20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
7
7
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
62
62
62
62
62
62
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

Omfordeling af prognose-børn ud fra ny kapacitet – med bevarelse af Bjedstrup Skole som folkeskole:
• COWI prognosen er anvendt for Bjedstrup Skole. Skolens kapacitet kan rumme elevtallet fra
langtidsprognosen fra #BevarBjedstrupSkole, og for ikke at komplicere beregningerne yderligere
anvender vi derfor i dette høringssvar COWI prognosen.
Omfordeling af prognose-børn ud fra ændringsforslag
Elever
Bjedstrup 0-6 klasse:
Klasser
Elever
Knudsø 0-6 klasse
Klasser
Elever
Mølleskolen 0-6 klasse
Klasser
Elever
Mølleskolen 7-9 Klasse
Klasser
Elever
Samlet COWI
Klasser

20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37
77
79
87
85
89
89
93
92
93
93
93
92
93
93
92
92
91
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
173 177 193 198 203 205 205 209 211 215 217 219 221 224 225 225 225
7
8
10
12
12
12
12
12
13
14
14
14
14
14
14
14
14
535 554 584 602 627 658 695 713 726 749 769 785 800 813 826 837 847
23
22
25
25
27
27
28
28
29
29
29
31
33
35
35
35
35
409 423 426 426 422 439 433 441 449 472 479 493 508 519 530 539 549
15
17
16
17
17
17
16
16
17
18
18
20
20
20
20
20
21
1194 1233 1290 1311 1341 1391 1426 1455 1479 1529 1558 1589 1622 1649 1673 1693 1712
52
54
58
61
63
63
63
63
66
68
68
72
74
76
76
76
77

Kapacitetsudnyttelse på ændringsforslag til skolestrukturforslag:
• Ovenstående forudsætninger i bilag 2 sammenholdes i nedenstående grafik
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Nedenfor ses ændringsforslagets udnyttelsesgrad af de fysiske klasselokaler i Ry’s skoledistrikter for
skolerne Mølleskolen, Knudsøskolen og ”ny skole i Ry”. Kapaciteten udnyttes i vores oplæg optimalt og der
vil være et minimalt antal tomme klasselokaler og tilfredsstillende gennemsnitlige elevkvotienter
fremadrettet.
Der skal eventuelt ses på at starte ”Ny skole i Ry” op før 2026, hvis COWI prognosen realiseres. Dog vil vi
mene, der er Bjedstrup Børn medtaget i Ry distriktet i dag, som pga høj tilslutning til den lokale skole ikke
skal medtages i Ry’s elevgrundlag. Det dokumenteres i høringssvaret med langtidsprognosen. Derfor
forudses overbelægningen på 102% i 2024-2026 i ændringsforslaget ikke at blive en realitet.
Udnyttelsesgrad af #klasselokaler i RY
Ændringsforslag
Tilhørende gns. klassekvotient
Oprindeligt forslag sendt i høring
Tilhørende gns. klassekvotient

20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37
82% 85% 93% 98% 102% 102% 90% 90% 95% 98% 98% 94% 97% 100% 100% 100% 101%
25
25
24
23
22
23
24
24
23
24
24
23
23
23
23
23
23
85% 91% 96% 103% 105% 107% 78% 79% 83% 86% 87% 91% 92% 92% 93% 94% 95%
26
25
24
23
23
24
24
24
24
23
23
23
23
23
24
24
24
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Høringssvar fra Hørningskolens LMU
Hørningskolen er ved at vokse ud af sine fysiske rammer, derfor er det positivt, at der i
budgetforliget 2021-2024 er budgetteret 30 mio.kr til etablering af nye rammer for Hørningskolen.
Der har tidligere været peget på Sølund, som en mulig placering, ud fra et argument om, at der
med en placering ved Sølund ville være mulighed for at etablere tværgående fagligt samarbejde
mellem Hørningskolen og Institutionen Sølund. Undervisning- og børneudvalget nævner også, at
en placering ved Sølund vil være med til at etablere en god overgang for de af Hørningskolens
elever, der bliver brugere af Sølund. I de sidste ti år, har der dog ikke været nogle elever fra
Hørningskolen, der er blevet beboere på Sølund, og på de sidste otte år, har vi kun haft en elev,
der er blevet visiteret til STU-Sølund. Dette kan derfor ikke bruges som et argument.
Den politiske arbejdsgruppe har sammen med de daglige ledere og nøglepersoner afholdt en
workshop d. 5.8.2020 om fremtidig brug af pavilloner på Sølund.
Arbejdsgruppen peger på pavillon 5, som den mulige placering for Hørningskolen. Dette bekymrer
os meget. Det er især bygningens niveauforskelle, der bekymrer os. Da vi har
kørestols/gangstativbrugere og elever med alvorlige synsnedsættelser (nogle af disse med angst
for elevatorer), er det vigtigt, at der er god plads uden for mange forhindringer. Det andet er, at
vores elever ikke bare kan sendes ud til frikvarterer/faglokaler mv. som elever på almen eller på
kommunens andre specialskoler. Der skal hele tiden holdes opsyn med elever, qua deres
udfordringer eller andre grunde som ex. epilepsi. I praksis betyder dette, at når en elev f.eks. skal
ind på toilettet, når der er frikvarterer, skal hele gruppen følge med. Det er ekstremt vigtigt, for at
elever med fysiske handicap får de bedste muligheder for at færdes på lige vilkår og være så
selvhjulpne som muligt, at vi kan tilbyde dem så gode rammer som muligt på en skole i et plan.
Det andet, der bekymrer os, er manglende plads. De tværgående vægge i pavillon 5 er bærende
og det betyder, at der er meget spildplads på gangene. Dette vil betyde ganske få ”gode
kvadratmeter” til Hørningskolen, næsten mindre end vi har nu (se tabel). Det bekymrer os, at
parterre (kælderen) regnes med som et sted, hvor man kan etablere undervisningslokaler. Planen
om, at børn/unge med specielle behov/handicap, skulle tilbringe en skoledag i en kælder, er for os
at se helt uacceptabel.
Efter mødet har den politiske arbejdsgruppe foreslået to forskellige mulige scenarier:
1. Tilpasset scenarie A og B, hvor Hørningskolen rykker ind i Pav. 5.
2. Hørningskolen rykker ind i stueetage, 1. sal og halvdelen af tagetagen – samt lidt af parterre i P5
(primært adgangs-/venteareal og adgang til udearealer).
Sundhedsgangen rykker til parterre i P5 og Liberalt sundhedserhverv i halvdelen af tagetagen i P5.

Derudover har der været tale om et Åbenhedsscenarie, hvor Kompetencecenter og Kulturskolen
deler Pav. 5 og at Hørningskolen ikke flyttes til Pav. 5/Sølund.

V es t er A l l é 1 8 B – 8 3 6 2 Hør n in g – T lf . 8 79 4 23 0 0
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Hørningskolen har på Vester Alle 18 i alt 1160 kvm. + 60 kvm pavillon = 1220 kvm.
Hørningskolens straks behov er ca. 1400 gode kvm. Dette behov er her og nu behov, uden plads til
ekstra elever. Ifølge prognosen vil Hørningskolens elevtal øges med 10 %, hvis befolkningstallet i
Skanderborg kommune øges 10 %, i løbet af de næste ti år.
Nedestående tabel illustrerer pladsbehov, kontra hvor meget plads der findes i de forskellige
løsninger.
Forskellige
scenarier:

Plads i alt

Scenarie 1
Pavillon 5
741 kvm i parterre
741 kvm i stuen
676 kvm i 1. sal
615 i tagetage

2773 kvm,
hvor 741 er i
kælderen, som er ikke
velegnet til
klasseværelser, kan
dog bruges til
værksteder eller
depoter

Scenarie 2
Pavillon 5
261 kvm i parterre
741 kvm i stuen
676 kvm i 1. sal
315 kvm i tagetage

Scenarie 3
Tilbygning på
Hørningskolen
En anden placering
på Sølund/i
kommunen- en
skole på et plan

1993 kvm,
hvor 261 er i
kælderen, som er ikke
velegnet til
klasseværelser, kan
dog bruges til
værksteder eller
depoter

Kvm uden
parterre, gang
mv.
2773741720 (gang,
trapper og
elevator ca. 180
kvm per etage)

Konklusion

Ca. 1312 kvm.

Hørningskolens straks behov
er mindst 1400 gode kvm.
For få kvm i alt.

Pav. 5
1993261450 (gang,
trapper og
elevator)

For få kvm i alt, og de gode
kvm er delt i tre forskellige
etager, hvor man ikke kan
etablere niveufrie adgange
fra legepladsen/gården.

Ca. 1282 kvm.

Plads nu 1220 kvm
Her og nu behov ca.
1400 gode kvm

Tilbygning (administration og
personalefaciliteter) samt
renovering af skolen med
fokus på gangarealer og
toiletter, vil dække vores her
nu behov.
En anden placering i
kommunen.

Det er også bekymrende, at der (ifølge scenarie 2) vil være andre brugere i bygningen. Døre,
trappegange og elevatorer skal kunne låses med koder og det skal sikres at døre mv. lukkes/låses
efter brug. De fleste af Hørningskolens elever kan ikke færdes uden ledsager, og vil ikke kunne
forstå, at man ikke må forlade skolen uden tilladelse.
V es t er A l l é 1 8 B – 8 3 6 2 Hør n in g – T lf . 8 79 4 23 0 0
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Det sidste, der bekymrer os er, hvordan der kan etableres kontakt med lokalsamfundet omkring
Sølund. I dag har vi et velfungerende samarbejde med lokalsamfundet - skoler, forretninger,
biblioteket, idrætsfaciliteter- omkring Hørningskolen. Mennesker møder mennesker er en vigtig
værdi for Hørningskolen.
Konklusion: Niveauforskelle og manglende plads vil ikke kunne understøtte Hørningskolens
pædagogik og elevernes faglige og sociale udvikling. Elevernes udvikling kræver rammer, der
støtter elevenes muligheder for at blive så dygtige og selvstændige som muligt. Ifølge
folkeskoleloven, skal alle elever blive så dygtige, de kan. Folkeskolen skal udvikle
arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler
erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og
handle. Tilbygning på Hørningskolen eller en skole i et plan, på Sølund eller på et andet sted i
kommunen, vil bedst svare til skolens behov og fremadrettet sikre de helt nødvendige rammer for
børn med vidtgående specielpædagogiske behov og handicap i Skanderborg kommune.
Hørningskolens overordnede behov:














11 klasseværelser med tilhørende aflastnings/hvilerum
3 faglokaler (musik, billekunst, håndværk og design)
Motorikrum
2 køkkener, hvor den ene kan bruges til madkundskab
3-4 små klasselokaler for enkeltmandsprojekter med et fællesområde, skole i skole
4 små grupperum
4 store handicaptoiletter med pusleplads og mulighed for brusebad
4 handicaptoiletter
Aula – plads til samling
Stor indgang med plads til at modtage elever
Legeplads - indhegnet med flere direkte ind/udgange til skolen
Adgang til idrætsaktiviteter (multibane, boldbaner, hallen)
Administration (gerne samlet)
o Forberedelsespladser
o Pædagogisk værksted
o Kontorlokaler *4
o Vejlederrum *2 – læsevejleder, TR (lærer og pædagoger)
o Kontor IT-vejleder (kørestolsbruger)
o Personalerum (50 pladser) med lille køkken
o Personaletoiletter
o Mødelokaler *3

V es t er A l l é 1 8 B – 8 3 6 2 Hør n in g – T lf . 8 79 4 23 0 0
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Klasserum
Alle elever modtager både individuelt tilrettelagt undervisning, og fælles undervisning. Det
betyder, at der i klassen, skal være plads til både individuelle arbejdspladser, og et fælles område
med plads til fælles undervisning, spisning og sociale aktiviteter. Klasserum bruges også efter
skoletiden, så der skal også være plads til at lege. Da vi har kørestols/gangstativsbrugere er det
vigtigt at der er god plads uden for mange forhindringer såsom trapper, niveau forskelle, smalle
gange og smalle dørkarme. Lydisolerede lokaler (lyd der ikke vandrer fra klasse til klasse) er også
vigtige, da lydfølsomme elever skal kunne afskærmes fra støjende elever.
Legeplads – indhegnet
Legepladsen skal ligge med dør/udgang i forbindelse med selve skolen, og den skal ikke tilgås via
trapper el. lignende, da det vil fratage eleverne muligheden for selv at transportere sig der ud, og
de vil derfor være afhængig af voksen hjælp og en til en støtte for at komme ud/ind. Der er også
flere af eleverne, som er svagtseende eller motorisk udfordret så de derfor ikke vil kunne komme
selvstændigt på legepladsen. Ud- og indgange skal være kørestols/gangstativsvenlige!
Legepladstiden er for nogle elever kun 15 minutter, da det er det de evner. Men hvis turen til
legepladsen er lang og energikrævende, vil det ikke være muligt for de elever at nå derud. Turen
ind skal også være kort, da vi kan have flere elever, der får pludselige behov for toilet, eller som
har epilepsi eller udadreagerende adfærd og derfor skal de kunne hjælpes hurtigt ind i den
forbindelse.
Elevgrupper kan ikke blandes på legepladsen. Flere af vores elever, grundet autisme, er så
personafhængige, at de ikke kan blandes med elever/voksne fra andre klasser. Når en elev skal ind
på toilettet eller grundet andre årsager, skal hele klassen ind, for at sikre opsyn med dem. Trapper
eller brugen af elevator vil vanskeliggøre dette.
Toiletter
Toiletterne må ikke ligge for langt væk fra legepladsen, eller de øvrige undervisningslokaler. Lige
nu, er der dagligt behov for, at eleverne hjælpes af en voksen på toilettet, så der skal være plads til
mere end en af gangen op på toiletterne. Toiletterne skal også være så store, at man kan lukke
døren, når eleverne hjælpes, for at sikre blufærdigheden under toiletbesøg.
Vi oplever flere elever, der ikke er renlige og derfor har vi behov for store handicaptoiletter med
pusleplads og brusebad. Ved pusleplads skal der være en mulighed for at stå på begge sider af
bordet – nogle elever, grundet ufrivillige bevægelser, har brug for to hjælpere, når de skal skiftes.
Vi har også elever, som har bruge for lift og andre hjælpemidler for at kunne komme på toilettet.
Hvilerum
De fleste elever hviler dagligt, og hviletiderne foregår mens de øvrige elever har andre aktiviteter,
så det er nødvendigt, at hvilerummene ligger i forbindelse med undervisningslokalerne, da man
som voksen ellers skal forlade klassen for at tilgodese de hvilende elever. Vores lokalebehov er
derfor at klasselokalerne er opbygget som rum-i-rum.
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Garderobe
De fleste elever modtager hjælp eller støtte i forbindelse med af og påklædning i garderoben. Da
mange af eleverne er i aflastning, er der også brug for plads til bagage, da de har store kufferter
med frem og tilbage. En stor fælles garderobe er også en udfordring for vores elever, da de fleste
lider af opmærksomhedsforstyrrelser, og derfor har svært ved at udføre en handling med en
masse forstyrrelser omkring sig.
Enkeltmandsundervisning (Slusen)
Der skal bruges minimum 3 rum af forskellige størrelser. Eleverne har brug for en hurtig indgang
og udgang til og fra skolen, forstået på den måde, at eleverne kan få det meget svært og blive
voldsomt udfordret lige pludselig. Eleverne bliver nemt udadreagerende, hvis de bliver presset
eller angstpræget i diverse situationer. Endvidere, er der brug for en rolig tilkørsel, da vi har elever
der har meget svært ved at komme ud af bilen om morgenen og om eftermiddagen, qua angst,
hvilket kan resultere i voldsomme scener for både forældre, samt for eventuelle forbipasserende.
Nærmiljø
Vi bruger nærmiljøet i Hørning, så vores elever møder andre end dem selv. Vi handler i Brugsen,
bruger biblioteket, og ligger tæt på Højboskolen, som giver vores elever mulighed for at møde
elever fra normal området og omvendt. Vi samler byens skoler og forretningsliv til
børnemusikfestival en gang om året. Vi ligger i nærheden af offentlig transport, så nogle af vores
store elever har mulighed for at fragte sig selv til og fra skole, og derved træne selvstændighed. Vi
vil give eleverne muligheden for at spejle sig i det omkringliggende samfund, og lade mennesker
møde mennesker på tværs af vores forskelligheder.
Afslutning
Hørningskolen er en specialskole med elever med vidtgående behov. Vores elever har mange
forskellige diagnoser fra autisme og ADHD til forskellige syndromer. Flere af skolens elever har
fysisk handicap eller alvorlig synsnedsættelse (35 % af eleverne fra 0.-2. klasse), men fælles for
dem er, at de er udviklingshæmmede i let til svær grad. En af skolens grundlæggende værdier er,
at diagnose er ikke en prognose og det er vigtigt, for at Hørningskolens elever kan udvikle sig og
være så selvhjulpne som muligt, at skolen får de bedste mulige rammer. En et plans skole, enten
som tilbygning på nuværende matrikel eller placering på en anden adresse i kommunen, vil
bedst understøtte Hørningskolens elever og vores pædagogik.
Kommunens politiske vision, ”Alle børn i Skanderborg har ret til et godt børne - ungeliv, hvor
børn/unge overvejende har oplevelse af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i
forhold til livets udfordringer”, er sammen med folkeskoleloven det, der danner grundlaget for
vores arbejde.
Venlig hilsen
Hørningskolens LMU
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

19.10.2020

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

Vigga Najbjerg Sletskov

For- og mellemnavn(e)

Mette Palludan

Efternavn

Sletskov

Vejnavn

Klokkehøj

Husnummer

14

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Hej borgmester
jeg vil ikke have at du lukkir min skole fordi at jeg elsker den
ellers bliver jeg ked af det.
Min skole er god fodi at den ikke er så stor så derfor kender jeg
alle på skolen
Det gør mig glad
Hilsen vigga jeg går i 1. klas

Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

19.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
J9XRO5Q
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

19.10.2020

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

Virgil Najbjerg Sletskov

For- og mellemnavn(e)

Mette Palludan

Efternavn

Sletskov

Vejnavn

Klokkehøj

Husnummer

14

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Hej borgmester
Jeg vil ikke have at du lukker min skole. På min skole kan alle
værer venner. en fra 6 kan være venner med en der går i 0
klasse og det tror jeg ikke man kan på en stor skole . man kan
Også få flere venner fordi man kender dem alle sammen og det
gør mig glad inden i. Og så har vi en mase plads og det er dejligt.
Og jeg går i 4 klasse hilsen Virgil

Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

19.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
WRM6WXB
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

19.10.2020

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

Min husstand

For- og mellemnavn(e)

Anette

Efternavn

Liin

Vejnavn

Overmarksvej

Husnummer

6

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
ROYDD1L

Ingrid og mor krydser skolegården. De holder i hånd. Ingrid er
lige startet i børnehave. Pludselig er der en stor dreng, der
råber:Hej Ingrid. Ingrid vinker til vedkommende og smiler. Mor
stopper op, kigger på sin datter og siger med lettere forbløffelse i
stemmen: Hvem var det, og hvorfor kender han dit navn?. Ingrid
løfter let på skulderen og svarer nonchalant, mens hun går
videre: Det var bare Jesper. Mor forsøger at lægge ansigtet i de
rigtige folder, mens tanken hvorfor - kender - min - lille - datter den - store - dreng? fylder mere og mere. Ingrid forklarer, at
Jesper er venner med hendes børnehavevens storebror. På dette
tidspunkt var det meget mærkeligt for mor.
I min optik - mors optik - var det utænkeligt at et børnehavebarn
kendte de store. Det var måske endda lidt mærkeligt.
Nu er Ingrid en af de store. Rigtig mange børn ved, at hun er
storesøster til Johannes og Agnes. Nu hænger lillesøster og
lillesøsters børnehavevenner ved lågen og råber:Hej Ingrid og
Ingrid kender deres navne. Forleden sagde Ingrid: Det er da
fuldstændig umuligt at holde styr på alle de nye børn i
børnehaven. Det er vigtigt for hende at vide, hvem der er hvem.
Og det er naturligt for hende at interessere sig for sine
nuværende og kommende skolekammerater på hendes skole -
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fortsat fra foregående side...
for det er det man gør på Bjedstrup Skole. Man kerer sig om
hinanden.
Forbløffelsen er i dag udskiftet med en god mavefornemmelse og
følelsen af tryghed hos moren:-)
Da vi søgte efter et hjem for 12 ½ år siden, stod det højt på
ønskesedlen, at der var en skole til vores kommende børn i
nærheden (i cykelafstand) og højt til himlen. Det fandt vi ved
Bjedstrup. Vores tre børn har alle været passet af dagplejerne i
Bjedstrup, blevet leget med i Bjedstrup Børnehus og skal lære/
lærer en masse på Bjedstrup Skole.
Tryghed har været den altoverskyggende grund til dette. Vores
børn skal være trygge. De skal have de bedste betingelser for at
vokse og gro. Vi kan ikke forestille os, at vores børn skal være
andre steder end i det trygge smørhul i Bjedstrup.
Vi ønsker for vores egne børn og for fremtidens børn i området,
at Bjedstrup Skole bevares. Vi synes, det er vigtigt, at der er et
kommunalt skoletilbud, der kan noget andet end de store skoler i
kommunen. Bjedstrup Skole kan og vil noget andet.
Giv børnene ret til at lege og lære,
at drømme og forme, leve og være.
Kun der, hvor børn kan føle sig trygge,
gror det, de gamle kaldte for lykke.
Bevar Bjedstrup Skole.
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

19.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
ROYDD1L
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

19.10.2020

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

Agnes Liin Bomholt

For- og mellemnavn(e)

Anette

Efternavn

Liin

Vejnavn

Overmarksvej

Husnummer

6

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Oversættelse:
Bevar Bjedstrup Skole.
Jeg vil gå på Bjedstrup Skole. Jeg vil gå i skole med mine venner.
Agnes, 5 år

Vedhæftninger

Bilag
Andet
Brev fra Agnes
- image.jpg

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

19.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
L51YAF4
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

19.10.2020

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

Ingrid og Enna, 6. kl., Bjedstrup Skole

For- og mellemnavn(e)

Anette

Efternavn

Liin

Vejnavn

Overmarksvej

Husnummer

6

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Den 19. august var der demonstration på Fælleden. Her holdt vi
denne tale for at støtte op omkring bevarelsen af vores skole Bjedstrup skole.

Vi vil ikke have at Bjedstrup skole lukker, fordi det er her vi har
gået hele vores skolegang og børnehavetid. Vi har begge to små
søskende, som enten lige er startet i skole eller som går i
børnehave. Vi vil gerne have, at de får de samme gode
oplevelser, og de samme gode muligheder som vi har haft. Det
kan godt være, at vi går i 6. kl. og at vi næste år skal starte på
Mølleskolen, men vi vil stadig have at Bjedstrup skole bliver
bevaret. I kan og må ikke lukke vores skole.

Enna og Ingrid, 6.kl, Bjedstrup skole
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

19.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
E7MF2AI
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

19.10.2020

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)

Michael Løgstrup la

Efternavn

Cour

Vejnavn

Blishønedalen

Husnummer

18

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Vi vil med dette svar gøre en indsigelse imod forslaget om at
ændre skoledistrikterne mellem Stilling Skole, Niels Ebbesen
skole og Virring Skole. Mere specifik, så vil vi gøre indsigelse
imod eventuel flytning af Anebjerg områdets boligområder:
Blishønedalen, Agerhønebakken, Følfodhøjen og
Hvidkløverhøjen fra Stilling Skole til Niels Ebbesen Skole og/eller
Virring Skole. Årsagerne til indsigelsen er mange og
velbegrundede, men her skal nævnes det faktum, at der i
lokalplanerne for de nævnte områder står anført, at der er
tilstrækkelig kapacitet på Stilling Skole, og at områderne vil
tilhøre Stilling skole. Vi beder Skanderborg kommune efterleve
det anførte i lokalplanerne, som har været en væsentlig, og vil
være en væsentlig årsag til at bosætte sig i det nævnte
boligområder. En flytning vil betyde væsentlig værdiforringelse,
væsentlig tab af tilhørsforhold til lokalsamfundet, idrætforeninger
osv. for børn og voksne.
Vores egne børn har selv gået på Stilling skole, og vi kender til
styrkerne ved at være tilknyttet det lokale område. At området
hørte til Stilling Skole var derfor et afgørende argument for at
bygge nyt hus netop her.

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
V9ION22

Side-1side
af 2 29 af 161
SamlePDF
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

fortsat fra foregående side...
Det kan og må aldrig blive ambitionen for Skanderborg
Kommunes byråd at vedtage et markant skift i skoledistriktet med
store konsekvenser for alle nybyggere og børn i området. Vi
beder blot Skanderborg Byråd at stå ved deres tilkendegivelser i
udarbejdede lokalplaner.
Det såkaldte behov for yderligere kapacitet i 2035 på Stilling
Skole (15 år ud i fremtiden) er baseret på stor usikkerhed, og der
kan ske mange ændringer i anførte forudsætninger. Dertil
kommer, at der står anført i lokalplanen for Admiraltoften
(lokalplan 1145), at denne tilhører Niels Ebbesen skole, og for
Fruering (lokalplan 1097) at denne tilhører Virring Skole.
Yderligere udstykning i områderne omkring Fruering og
Admiraltoften kan ligeledes tilføres Niels Ebbesen skole, hvormed
Niels Ebbesen eventuelle overskudskapacitet bruges.
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

19.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
V9ION22
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Fra:

Skanderborg Kommune [skanderborg.kommune@skanderborg.dk]

Til:
Sendt dato: 13-10-2020 15:30
Modtaget
13-10-2020 15:30
Dato:
Vedrørende: VS: høringssvar

Fra: Bente Klarskov
Sendt: 13. oktober 2020 13:28
Til: Skanderborg Kommune <skanderborg.kommune@skanderborg.dk>
Emne: VS: høringssvar

Fra: Bente Klarskov
Sendt: 18. september 2020 10:13
Til: ry@midtjyllandsavis.dk <ry@midtjyllandsavis.dk>
Emne: læserbrev

Lukning af små skoler og nærdemokrati
Jeg er SÅ meget imod en lukning af Bjedstrup og Hylke skoler. Det er den forkerte vej at gå - eller skulle jeg rettere sige køre.
Ry er fyldt til bristepunktet med trafik, særlig i myldretiden bl.a. skolestart og skoleslut, hvor mange børn køres til skole og forældrene haster
på arbejde.
Der er kø allevegne - og når bommene går ned !! Ja så stopper trafikken helt.
Ude på landet er der stille og fredeligt. Man kan få ewn vidunderlig morgenstund på vej til og fra skole. Dufte rapsmarker, høre fugle, få
motion.
I de små skoler kender alle hinanden og der er ikke de samme skel mellem de små og store klasser.
Legeaftaler laves på kryds og tværs og binder såvel børn som deres forældre og deres landsbuer sammen.
Børnene har et vidunderligt skolemiljø ude i naturen. Undersøgelse på undersøgelse viser, hvor godt vi har af at være ude i naturen.
Her behøves ikke at anlægges terapeutiske naturhaver for stressede børn og voksne. Den praktiserende læge behøver ikke konsulteres for at
give en recept på ophold i naturen. "Haverne" er her allerede. At færdes i naturen fra barnsben giver livslang tilknytning til naturen. Det er
os, der er opvokset på landet, har været spejdere mv. der elsker at ro i kano, sove i telt mv.
I København sad mit barnebarn 2 gange 3/4 time hver dag i en bus, fordi han skulle køres fra Vesterbro til en udflytterbørnehave i Hastrup.
Der havde mine fætre iøvrigt gået i skole i halvtredserne, men skolen var naturligvis for mange år siden blevet nedlagt.
Alle ved at stenbrobørnene har godt af at komme på landet. I "gamle" dage blev københavnerbørn sendt på sommerferie i Jylland hos en god
gårdmandsfamilie ude på landet.
Så vidt jeg ved var hensigten, da Kildebjerg blev udstykket at etape 2 skulle frekventere Knudsøskolen og etape 3 Bjedstrup Skole. Bor man
tæt på Firgårde er der ikke meget længere til Bjedstrup end til Mølleskolen.
Mennesker der i generationmer har haft deres egen skole skal nu afgive den til et nybyggerkvarter i Ry. Hvorfor kan Kildebjergbørnene ikke
transporteres i skolebus til Bjedstrup i stedet for at Bjedstrup børnene skal transporteres til Ry.
Det er SÅ uretfærdigt.
I de små samfund har nærdemokratiet altid fungeret lettere end i de store byer. Der var poster, der skulle besættes i vandværksbestyrelsen, i
skolenævnet, i menighedsrådet, i frysehuset og alle måtte give en hånd.
I dag er alt så stort at du nærmest ikke kan have et job ved siden af , hvis du er formand for menighedsrådet i Ry, eller formand for
skoleforældrerådet på Mølleskolen. Og de , der endelig vælger at lade sig vælge er ofte veluddannede mennesker, der kan tale i store
forsamlinger og kan håndtere IT mv. Tømreren, pædagogen, køkkenassistenten og buschaufføren er der ikke mange af i de store bestyrelser
og råd.
Selv var jeg i 12 år formand for menighedsrådet i Alling sogn. Jeg havde aldrig kunnet magte at være formand for menighedsrådet i Ry.
Men alt lægges sammen og snart er der ansatte til alt, regnskab i menighedsrådet, PR, psykologer til samarbejdet. Samtidig kan man søge
puljer til at styrke landsbyfællesskabet nu man har slået det naturlige liv ihjel. Det er SÅ skørt.
Større byer får fratager deres lærerseminarium, kaserne, amterne blev nedlagt og så tvangsforflyttes københavnerne til provinsen. Min nevø
har nu siden udflytningen pendlet mellem København og Århus. Før cyklede han på arbejde. Al denne centralisering koster også dyrt på Det
grønne regnskab.
Giv vores små samfund mulighed for overlevelse. Lav nogle udstykninger så der er grundlag for en skole, en børnehave mv. Kør bybørnene på
landet. For selvfølgelig skal skoler have en vis størrelse.
Mine egne børn og nu mit barnebarn går i skole i på Knudsøskolen, Danmarks mindst kedelige folkeskole ifølge undersøgelse. Hver gang jeg
har hentet børn der glæder mit hjerte sig. De kravler på skrænterne og i træerne, der er bål i haven og snobrød på pind. Alle hilser, børn som
voksne.
Næste gang er Knudsøskolen sikkert den dyreste per elev. Og så ryger den måske.
Stop vanviddet og giv os nogle overlevelsesdygtige småsamfund hvor mennesker trives.
'Vi skal nok hjælpe med grønne partnerskaber og lave cykelstier og mødesteder i samarbejde med kommunen.
Med venlig hilsen Bente Klarskov Alling
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Høringssvar vedr. ny struktur for skoler og dagtilbud
Afsendere:
Mads Bentzen, Bjedstrupvej 9B, Bjedstrup, 8660 Skanderborg
Far til tre og medlem af bestyrelsen for Bjedstrup Skole og Børnehus i perioden 2008-18
Rasmus Hedegaard, Alkenvej 11, Svejstrup, 8660 Skanderborg
Far til to og nyvalgt medlem af bestyrelsen for Bjedstrup Skole og Børnehus

Tilslutning til Bjedstrup Skole og prognosernes svaghed – vigtig historik
Processen omkring arbejdet med ny struktur for skoler og dagtilbud har været præget af diskussioner om
prognoser og de rette tal. Som politiker er det selvsagt vigtigt at have nøjagtige tal at træffe beslutninger
ud fra, og derfor er det også glædeligt at fornemme anerkendelsen af vores lokalområdes grundige
elevtalsprognoser baseret på det, som vi kalder for ”virkelighedens tal”.
Det er egentlig ret simpelt. Vi tæller dem, som går på skolen i dag. Og så tæller vi alle børn i distriktet, som
kan starte på skolen de næste seks år. Vi kender også til aktuelle udstykninger og byggeprojekter i
skoledistriktet, som har betydning for elevtallet. Og på baggrund af vores lokalkendskab og ved at tage
udgangspunkt i den virkelighed, som vi kender og lever i, kan vi med ret stor sikkerhed sige, hvor mange
børn, der går på skolen til og med 2026.
Vores langtidsprognose siger 141 elever på Bjedstrup Skole i 2026. Elevtalsprognose fra COWI siger 93
samme år. Det må siges at være en ikke ubetydelig difference. I andre høringssvar er der anvist beregninger
bag disse tal. De medsendes således ikke i dette høringssvar. En grafisk fremstilling af differencen mellem
COWI og vores egne tal bør dog medtages. Der vil henvises til denne graf i det følgende.
Figur 1
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COWI forholder sig til historiske data og laver en fremskrivning på den baggrund. Metoden fremskriver
således en tendens. COWI medtager altså ikke forventede demografiske forandringer, og man kan i
ovenstående grafik se, at der allerede i indeværende skoleår er forskel på faktiske tal og COWI’s prognose.
Grafikken i figur 1 forholder sig til to forskellige tilslutningsprocenter. Og netop tilslutningen synes at være
den store joker i COWI’s beregninger.
Når man fremskriver en tendens, fremskriver man også den historiske tilslutning. Man antager altså at
tilslutningen fortsat er, som den har været de foregående år.
Vi finder behov for at beskrive lidt historik vedr. tilslutning til Bjedstrup Skole, som vi håber kan være med
til at forklare og perspektivere. Ønsket er, at alle kender historikken, når snakken falder på tilslutning og
børnetal i Bjedstrup skoledistrikt.
Den aktuelle tilslutning på Bjedstrup Skole ser således ud:
Figur 2
Fødselsår

Elever på
Bjedstrup
Skole

Elever fra
andre
distrikter

Indskrevne
elever fra
distriktet

Elever i distriktet
Elever i
indskrevet andre
distriktet
steder

Tilslutningsprocent

2014 – 0. kl.

16

2

14

2

16

87,5

2013 – 1. kl.

8

1

7

6

13

53,8

2012 – 2. kl.

14

1

13

3

16

81,3

2011 – 3. kl.

11

1

10

4

14

71,4

2010 – 4. kl.

18

1

17

4

21

81,0

2009 – 5. kl.

7

0

7

7

14

50

2008 – 6. kl.

9

1

8

5

13

61,5

83

7

76

31

107

71,0

i alt

Kriser på Bjedstrup Skole med betydning for tilslutningen
Vi vil forsøge at give et billede af udviklingen på Bjedstrup Skole, som vi ser det. Det er vores ærinde at give
læseren en forståelse for, hvorfor tilslutningen til Bjedstrup Skole i en periode har været faldende.
Mads har boet i Bjedstrup siden 2006. Rasmus har boet i Svejstrup siden 2018.
Historikken herunder er beskrevet af Mads.
I december 2012 stoppede Kirstin Thomsen som leder af Bjedstrup Skole. Hun havde været leder i 17 år.
Kirstin havde formået at lave en boble af nytænkning i en folkeskole-ramme. Jeg læste om Bjedstrup Skole i
lærernes fagblad i starten af nullerne – måske 2001. Udeskole-tankerne var nye, og på Bjedstrup Skole
havde man efteruddannet lærere og pædagoger, så de kunne udvikle helt nye måder at undervise på. Der
var tipier på matriklen med faciliteter til udeskole. Bæredygtighedsprincipper, masseovn, lammeskind til alle
børn, urtehaver til hver klasse og ikke mindst morgensang hver morgen kendetegnede Bjedstrup Skole. Da
jeg læste om skolen, hæftede jeg mig ved, at alle klasselokaler havde døre direkte ud i det grønne.
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Vores beslutning om at bosætte os i Bjedstrup var i meget høj grad pga. skolen og dens særlige kendetegn.
Min ældste datter startede på skolen i 2006, hvor der var lidt over 150 elever. Morgensang var magisk. Alle
samledes i salen kl. 08.20, og alle forældre var velkomne. Salen var fuld af børn, forældre, lærere og
pædagoger, og Kirstin bandt morgensang sammen på en helt særlig vis.
Jeg blev en del af skolens og børnehusets fælles bestyrelse i 2008. Da Kirstin gik på efterløn i 2012, blev en
ny skoleleder ansat. Det ville for enhver have været en svær opgave at skulle udfylde ledelsesrummet efter
en leder, der havde tegnet skolen i 17 år. Og det blev det desværre også for den nye leder.
Få måneder efter den ny leders tiltræden blev lærerne lockoutet. Siden kom skolereformen og lov om
lærernes arbejdstid (lov 409). Det var for alle skoleledere, lærere og bestyrelser en rigtig hård tid – og for
vores nye leder var det selvsagt særlig hårdt, da hun endnu ikke havde nået at få følgeskab fra forældre,
børn og personale.
Desværre lykkedes det aldrig for den nye leder at skabe følgeskab fra forældre eller børn. Det var mit
indtryk, at hun havde mange kvaliteter på de indre linjer – men hun lykkedes desværre ikke udadtil. Hun
endte med at foretage mange ændringer i hverdagen, som gjorde, at magien forsvandt.
Den nye leder blev sammenlignet med Kirstin og tabte på alle parametre. Det var uskønt og svært. Det hele
blev snorlige, og kommunikationen mellem ledelse og forældre blev mere og mere forfærdelig.
Forældre begyndte at flytte deres børn til andre skoler – Mølleskolen, Rudolf Steinar og Gudenåskolen. I
nogle klasser blev børn taget ud, fordi deres kammerater var flyttet til andens skole. Der begyndte altså at
ske fravalg pga. andres fravalg. En virkelig ond cirkel…
I bestyrelsen kæmpede vi med ”den gode historie” og positiv kommunikation. Men vi kunne konstatere, at
forældre i højere og højere grad fravalgte fælles arrangementer på skolen. Modstanden mod ledelsen
voksede, og negative historier fyldte det hele. Kritikken af den ny leder tog til, og hun sagde sit job op og
fratrådte i juni 2015.
Mogens Christensen blev med det samme konstitueret som leder af Bjedstrup Skole. Han havde været leder
af Stilling Skole i mange år og var nu konsulent i Fagsekretariatet for Børn og Unge. Han fik fra dag ét skabt
en ro på skolen, som alle havde savnet. Men så begyndte Fagsekretariatet at snakke om fælles ledelse med
Mølleskolen… Mogens var jo blot konstitueret, og hvad skulle ske?
Bestyrelsen og den samlede personalegruppe drøftede tankerne om fælles ledelse. Personligt var jeg absolut
modstander, men kampen om skolens overlevelse var også en del af argumentationen for fælles ledelse.
Vi enedes om at melde ud, at vi gerne ville fælles ledelse – dog betinget af at vi bevarede en selvstændig
bestyrelse. I en sådan konstruktion ville vi kunne bevare det lokalt forankrede forældreengagement på
skolen og sikre, at det var lokale forældre i bestyrelsen, som sikrede retningen for skole og børnehus.
Snakken om fælles ledelse fordampede heldigvis, og vi fik vores egen leder. Lars Søgaard Andersen blev
ansat i foråret 2017.

Når historik danner grundlag for prognose
Det er vigtigt at se COWI’s elevtalsprognoser i lyset af den beskrevne historik. Desværre har der været en
svær periode for Bjedstrup Skole i en tid, hvor der også var store forandringer i folkeskolen. Der skete
fravalg af vores skole pga. ledelsen og forandringerne. Og der skete fravalg pga. andres fravalg. Bjedstrup
Skole var dengang i en negativ spiral.
5. og 6. klasse var nye elever på skolen i den turbulente tid. Det er med til at forklare den lave tilslutning på
de to klassetrin. I skoleåret 2016/17 begyndte det at vende. Snakken om fælles ledelse var forduftet, og alle
vidste, at der skulle ansættes en ny leder. Og ser man på tilslutningen herfra er den samlet set betydeligt
højere.
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Den lave tilslutning på årgang 2013, som i dag går i 1. klasse kan søges forklaret med, at det er en lille
årgang. Så når seks elever i distriktet indskrives på andre skoler, får det pludselig stor betydning for den
procentvise tilslutning.
For lige at sætte tilslutningsprocenten i 1. klasse i perspektiv kan det siges, at hvis der var ni indskrevne
elever i stedet for syv, ville tilslutningsprocenten gå fra 53,8 til 69,3 %.
Nogle af de børn, der skiftede skole i den turbulente tid kan have søskende, som selvfølgelig følger med
deres ældre søskende. Det kan være en forklaring. Vi ved, at enkelte bor meget yderligt i skoledistriktet og
har valgt en anden folkeskole til af den årsag.
Kurven er vendt
Tilslutningen samlet set for 0.-4. klasse er stærk. I nuværende 0. klasse er tilslutningen 87,5 %, og
opbakningen til vores lokale skole er helt fantastisk. Der er flyttet mange nye familier til området de
seneste år. Engagementet har været mærkbart længe – og lang tid før forslag til ny struktur for skole- og
dagtilbud.
Det vrimler med små børn, og vi har længe oplevet pasningsproblemer. Der er nu oprettet
vuggestuepladser i Børnehuset, og der er etableret en ekstra naturbørnehave. Det er vores virkelighed.
Når der indkaldes til forældrearbejdsdag på skole og børnehus, summer hele matriklen af børn og forældre,
der maler, bygger, renoverer og skaber nyt sammen. Vi ved alle, at vores bidrag betyder noget, og vi ved, at
vi er en del af et forpligtende fællesskab. Det er vores virkelighed.
Se på figur 1 igen. Og se så på de elevtalsprognoser, der danner grundlag for forslag om at lukke vores
skole. Der har været en krisetid på Bjedstrup Skole, og den tid reflekteres nu i prognoserne som en
tendens. Det er svagheden ved COWI’s elevtalsprognoser.
Forhåndstilkendegivelser fra forældre i skoledistriktet viser 100 % tilslutning til de kommende to årgange.
Når de to årgange er startet i skolen i skoleåret 2022/23, vil den samlede tilslutningsprocent på Bjedstrup
Skole være 82,1 %.
Afsluttende bemærkning
Ved høringssvarets indsendelse tegner sig et politisk flertal for at bevare landsbyskolerne. Det er virkelig
glædeligt. Fra vores lokalområde har vi i denne lange inddragende proces budt særdeles kvalificeret ind, og
vi har demonstreret fællesskab, handlekraft og kreativitet.
Vi ønsker at samarbejde med politikere og embedsværk om at udvikle vores lokale skole og dagtilbud.
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På Svejstrup Gl. Præstegård har vi for tre år siden stiftet et
bofællesskab. Vi bor her 10 voksne og 9 børn, 7 får og 6 CVRnumre og 14 høns mens ræven skærer i bestanden.
I øjeblikket er der dog en anden ræv, der leger med os. Og det er
jer. Og I skal vide, at det plager os. Hvis I lukker øjnene og
tænker jer om, så kender I selv argumenterne for at lade være
med at spare småpenge ved at ødelægge et lokalområde. Men
hvis der alligevel er langt til fornuften, så lad os skære det groft
ud.
I sommer holdte vi sommerrestaurant på vores gamle gård. Her
kom der 400 spisende aftengæster og henved 700 besøgende til
frokost eller én af de mange koncerter, det lykkes os at holde
med fuld respekt for smittekrav og Corona-restriktioner. De kom
her forbi fordelt over fem dage.
Det gjorde vi også sidste år, og få uger efter havde vi gården fyldt
med 40 boder til loppemarked og hundredevis af besøgende. Og
vi kunne blive ved.
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fortsat fra foregående side...
Vi skaber liv. Og livet vil os. Vores naboer og landsbyfæller
bakker op om alt, vi laver.
På den måde kan vi godt en gang i mellem kigge på hinanden og
sige sådan lidt selvtilfredse, at vi vel er med til at skabe liv på
landet. Ja, det er vi. Og det vil vi. For vi elsker at bo her ved
rævene, der lusker, mørket, der falder på. Livet, der trækker sig
ind i sig selv, og efterlader initiativet til mørket og stilheden. Og vi
elsker at rykke op i det smukke liv på landet og lade det blomstre.
For herude er intet Skanderborg Kulturhus, ungdomsklub,
kommunale projekter, gadelamper (og det ønsker vi heller ikke),
cykelstier, kommunalt street art eller puljefinansieret urban
gardening for børn.
Vi har selv køkkenhaverne, vi arrangerer selv koncerterne, vi har
selv købt en lommelygte og elsker mørke, vi lever uden
gadekunst og puljer. Vi gør det selv.
Når I vil lukke vores skole, så tager I det eneste, som
Skanderborg Kommune reelt tilbyder det her område hvad angår
vores aldersgruppe og familieliv. Når I vil lukke vores skole, så
giver det os følelsen af, at vi ikke er et område, der er noget værd
på Fælleden. Når I vil lukke vores skole, så tænker vi: Come on,
lad den være. Vi koster ingen penge i vedligehold af gadelys,
kulturhuse eller nye sø-bade til millioner (som faktisk er mega
fedt for Skanderborg). Vi bor her bare, og vi kræver faktisk kun en
anelse smørelse. Og den smørelse er en skole.
Vi kan ikke argumentere mod BDO, COWI, Fischer, Frengler og
hele jeres embedsværk. Vi kan ikke følge med. Vi har jobs og
virksomheder at passe. Men I skal huske, at vi kun stablede
Svejstrup Gl. Præstegård på benene lige her, fordi der ligger en
skole.
Og ræve: Lad den ligge. Ellers ødelægger I langsomt men sikkert
fremtiden for en Skanderborg Kommune uden for Skanderborg
og Ry.
Bestemte hilsner fra
Mads Schriver
Frederikke Thorning
Mette Schriver
Andreas Bech
Rasmus Schmidt
Anne Skytte
Rasmus Sørensen
Sara Shafika Otten
Ida Gundersen
Viktor Reddersen
Og vores tilsammen 9 unger
AKA
Svejstrup Gl. Præstegård
Vedhæftninger
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Alle vi børn i Boes
Jeg hedder Ea. Jeg er en pige, det kan man forresten høre på
navnet. Jeg er syv år og bliver snart otte.
Gro, Eske og Liv er mine søskende. Gro er ni år, Eske er tre år og
Liv er to måneder.
Vi bor i den gamle dyrelægebolig i en lille landsby der hedder
Boes. Vores hus ligger lige midt imellem Søgården og
Vestergården. På Søgården bor Sille, Vilma og Villum. Vilma er
min veninde fra skolen. Min storesøster Gro går i klasse med Sille
og min lillebror Eske går i dagpleje med Villum. På Vestergården
bor tvillingerne Ebba og Viggo, samt deres lillebror Freddy. De
går også oppe på min skole. Hver dag tager vi skolebussen op til
Bjedstrup skole som ligger 5 km fra Boes. Og hver dag tager vi
bussen hjem igen - ofte leger vi sammen på vores fælles
legeplads vi kalder for ´trekanten´ eller i hinandens haver.
Der er mange flere børn i Boes - selvom vi er en meget lille
landsby, så bor der faktisk 22 børn i byen. Vi leger alle på kryds og tværs. De store passer på
de små og alle kender hinanden og er trygge ved hinanden fordi vi færdes de samme steder Nemlig i Bjedstrup børnehus og i Dover
GF som er vores lokale sportsforening.
Man kunne næsten skrive en fortælling
om vores lille hyggelige og trygge
landsby Boes og så kunne man kalde
fortællingen for ´Alle vi børn i Boes`. Men
det skal vi ikke, for der er nogle voksne
som kalder sig politikere, der har
besluttet at vores lille landsbyskole skal
lukkes. Og i stedet skal alle vi børn i
Boes ind og gå på en kæmpe stor skole i
den nærmeste store by som hedder Ry. Dvs. at alle de børn jeg kender og er så glade og
trygge ved, de skal fordeles ud på en masse klassetrin sammen med børn fra alle de andre små
og hyggelige landsbyskoler. Det gør mig trist og det gør også mine forældre kede af det. De
siger at de flyttede ud på landet, netop fordi at vi børn kunne gå på en lille landsbyskole og ikke
på en stor 4 sporede skole i en helt anden by.
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Kære Byråd
Bjedstrup skole skal bevares som en folkeskole. Der er skrevet
mange artikler, læserbreve, debatindlæg mv. som fortæller
hvorfor og jeg kan kun tilslutte mig alle de stærke argumenter.
Jeg håber at i politikere vil kigge på virkeligheden frem for
prognoser og indse hvilken skjult skat Bjedstrup skole kan være
for Skanderborg kommune.
Tilslutningsprocent og trivselsmåling taler for sig selv, men
forældretilfredsheden og samfundsopbakningen er i den grad
blevet tydelig det sidste halve år. Bjedstrup skole er hjertet i vores
lokalsamfund. Et lokalsamfund der består af en masse forskellige
mennesker med forskellig baggrund. Men fælles for de fleste er,
at de er engagerede. Engagerede i lokalsamfundet, i skolen, i
gymnastikforeningen, i miljøet, i hinanden osv. De er
ressourcestærke, har potentiale og er parate til at bidrage til
fællesskabet. Er det ikke ønskeborgere i forhold til kommune
3.0??
Jeg synes at man som kommune bør værne om så
velfungerende et samfund frem for at fjerne hjertet og splitte det
ad!
Inden vi flyttede til Svejstrup for 6 år siden, gik vores ældste
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datter i Knudsøhulen naturbørnehave. En børnehave vi valgte
netop fordi det var en naturbørnehave og en lille overskuelig
gruppe børn. Halvvejs i hendes børnehave tid, blev hulen
foreslået lukket pga. for få børn. En sej gruppe forældre gjorde en
kæmpe indsats for at gøre folk i oplandet og i Ry opmærksomme
på "hulens" kvaliteter. Og det gav pote! Kort tid efter var der børn
på venteliste og man måtte udvide med ekstra garderober. En
hverdag tæt på naturen og med så meget udetid som muligt, er
nemlig lige præcis hvad mange forældre ønsker for deres børn.
Og det er også lige præcis hvad Bjedstrup skole og børnehus kan
tilbyde - og er super gode til at udnytte. Lige fra vuggestuen, til
børnehaverne og videre til skolen. Forældre skal bare vide at den
eksisterer og at de har muligheden for at vælge den!
Så i stedet for at lukke Bjedstrup skole, bør Skanderborg
kommune være stolte af den og gøre de nye familier i Kildebjerg,
Skæphøj, Tippethøj, Væssøvænget m.fl. opmærksomme på det
fantastiske skoletilbud, der faktisk ligger lige i deres baghave. Så
er jeg sikker på, at Bjedstrup skole også snart får venteliste.
Med venlig hilsen
Louise Rasmussen
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

20.10.2020

Se signeringsoversigt
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Femten huse. Ja, det lyder måske ikke af så mange. Særligt ikke
hvis man bor i en by som Skanderborg. Men her i Svejstrup er 15
huse mange. Det er over en fjerdedel af hele den samlede
landsby. Femten huse og grunde er blevet handlet på de sidste
fire år i Svejstrup. Og der har været tale om et regulært
generationsskifte, hvor det primært er pensionister, som har taget
afsked med landsbyen, mens børnefamilier er kommet til. Vores
landsby er blevet beriget med 32 børn i skole- og førskolealderen
svarende til mere end en fordobling af børnetallet.
Et lignende billede tegner sig i de omkringliggende landsbyer,
der, ligesom Svejstrup, er en del af Bjedstrup Skoles distrikt. Det
er ressourcestærke familier. Mange er udflyttere fra Århus, ja
endda helt fra København. Unge familier som ønsker en hverdag
med et stærkt lokalt fællesskab placeret midt i naturen. Der
købes, bygges og renoveres huse til den store guldmedalje. De
lokale, økonomiske hjul er i den grad i sat i sving, og det bør
klinge lystigt i kommunekassen. Det medfører naturligvis også
udfordringer for kommunen, hvor man er presset i forhold til at
følge med på institutions- og skoleområdet. Det mærker vi også
helt lokalt, hvor den nystartede naturbørnehave i Bjedstrup, som
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fortsat fra foregående side...
fik to år til at vise, at den kunne tiltrække børn, allerede her syv
mdr. efter åbningen er fyldt og endda har venteliste. Vi har også
mærket det på den massive efterspørgsel, der i længere tid har
været for at åbne vuggestuepladser i Bjedstrup Børnehus, hvilket
til vores store glæde for nylig blev bevilget. Vuggestuen har
ligeledes fået en flyvende start, hvor syv af 10 pladser allerede er
besat halvanden måned efter åbningen.
Udover den massive søgning og opbakning til de to børnehaver
og vuggestuen i Bjedstrup, ligger også den lokale
tilslutningsprocent til skolen blandt kommunens højeste på knap
90%. Det er derfor med måben, vi følger med i planerne om at
lukke skolen. Det er jo netop Bjedstrup skole med den stærke
naturprofil og det høje trivselsniveau, der gør, at de mange,
mange børnefamilier, som strømmer til i disse år, vælger lige
netop dette område. Der er en grund til, familierne vælger at slå
sig ned i landsbyerne og ikke f.eks. nogle kilometer herfra i
nybyggerkvarteret Kildebjerg i Ry.
Mennesker møder mennesker. Det er overskriften på
Skanderborg Byråds vision. Og det er nemlig rigtigt. Mennesker
møder mennesker, og herude i Svejstrup sker det blandt andet til
sommerrestaurant på præstegården. Det sker til Skt. Hans,
landsbyens årlige forskønnelsesdag, fastelavn, juletræstænding
og mange flere sociale arrangementer, som vi sætter i søen fra
borgerforeningens side. Derudover er det på Bjedstrup Skole, det
i den grad også sker! Børnene møder hinanden på tværs af
aldersgrupper, når 3. klasse læser højt for dagplejebørnene i
gymnastiksalen. Eller når et par af de store piger sammen med
en forælder afvikler det ugentlige gymnastikhold for de 4-5-årige i
den lokale gymnastikforening, som også har til huse på skolens
område, og hvor forældrene senere samme aften mødes til
fodbold, bordtennis, yoga og lignende. I weekenderne er det
ligeledes på skolens område, alle aldre mødes, når
rollespilsforeningen, Fafner, byder til kamp. Alt sammen drevet af
lokale kræfter.
En helt naturlig konsekvens af skolelukningen vil være, at den
stærke sammenhængskraft, som lige nu opleves mellem
landsbyerne Illerup, Alken, Bjedstrup, Boes og Svejstrup,
langsomt risikerer opløsning. Det vil være et kæmpe tab ikke kun
for os, som bor herude, men også for Skanderborg Kommune
som helhed, der netop har en solid profil udadtil med de sunde
landsbyfællesskaber, en stærk naturprofil og samtidig adgang til
et blomstrende kulturliv og større byer lige i nærheden.
På vegne af Svejstrup Borgerforening fremsendes dette
høringssvar derfor med vores kraftigste anbefaling om at skrive
lukning af de små landsbyskoler ud af forslaget til
strukturændringer i folkeskoletilbuddet i Skanderborg Kommune.
De bedste hilsner
Svejstrup borgerforenings bestyrelse
Jesper Damtoft, Hans Alexandersen, Kasper Najbjerg, Andreas
Bech, Eva Boysen Fynboe Ebert
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

20.10.2020
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Høringssvar til forslag om ny struktur for
skoler og dagtilbud i Skanderborg Kommune
Skanderborg Byråd (”Byrådet”) har d. 2. september 2020 besluttet at sende forslag til ny
struktur for skoler og dagtilbud (”Strukturforslag”) i høring på baggrund af forslag udarbejdet af Undervisnings- og Børneudvalget (”Udvalget”) og med henblik på endelig beslutning om ny struktur på området senest til marts 2021.
Jeg vil gerne indledningsvist som en del af dette høringssvar kvittere for den inkluderende dialog, som Udvalget har faciliteret i processen, samt anerkende at det ikke er en
enkel opgave som Byrådet har stillet Udvalget og som uundgåeligt i sin ”rene form” nødvendiggør svære beslutninger.
Jeg tillader mig dog at stille spørgsmålstegn ved om finansiering af et kvalitetsløft på
skole/dagtilbud-området skal findes på selvsamme område eller om man kunne finde
andre områder i Skanderborg Kommunes (”Kommunen”) budget, hvor det var mere hensigtsmæssigt og rimeligt at finde finansieringen med udgangspunkt i optimering af den
samlede borgerservice og velfærd.
Mit personlige synspunkt er, at sikring af kvalitet, tryghed og trivsel på skole/dagtilbudområdet er et absolut kernevelfærdsområde, hvor en række øvrige budgetområder som
ydes finansiering måske i højere grad burde stå for ved ønske om et kvalitetsløft (f.eks.
kulturstøtte og general administration af Kommunen). Det fremstår for mig som lidt af et
paradoks, at der investeres i deciderede kultursponsorater til ”branding af Kommunen” i
en periode, hvor Kommunen står overfor økonomiske udfordringer forårsaget af netop
befolkningstilvækst. Der findes givetvis argumenter i form af tvivlsomt dokumenterbare
afledte effekter som retfærdiggør en sådan prioritering, men i stedet for branding udadtil
bør Kommunen nok i højere grad fokusere på at levere den ønskede kvalitet og tryghed
til eksisterende borgere i Kommunen. Ved beslutning om så vidtgående sociale tiltag
som disse omfattet af Strukturforslaget, skylder Byrådet at granske det samlede kommunalbudget mere grundigt for sikring af rette prioritering af midler.
Baggrund og præmis for høringssvar
Som en integreret del af det samlede Strukturforslag indgår Forslag 2: Skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen Skolen, Stilling Skole og Virring Skole. Jeg mener en beslutning om ændring af skoledistrikterne potentielt kan have en lang række uhensigtsmæssige konsekvenser, som ikke står mål med eventuelle fordele ved sådanne ændringer (som dog ikke er fyldestgørende kvantificeret og vurderet i Strukturforslaget). Da
Strukturforslaget ikke indeholder konkrete oplysninger omkring, hvordan en eventuel distriktsændring vil skulle udformes, vanskeliggøres det naturligt for os borgere at udarbejde et meget konkret høringssvar ligesom det er svært for borgerne i Kommunen (og
Udvalget og Byrådet selv) at vurdere de endelige konsekvenser ved at Strukturforslaget
vedtages.
Præmissen for dette høringssvar er en ændring af skoledistriktet således at Anebjergområdet ved Stilling fremover vil blive tilknyttet Niels Ebbesen Skolen i stedet for Stilling
Skole. En sådan ændring vil i mine øjne have en lang række stærkt uheldige konsekvenser, såvel for det berørte område og dets beboere som for Stilling by og foreningsliv og
for Byrådet og Kommunen som helhed.
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Negative konsekvenser ved Strukturforslaget
Kommunens troværdighed
Anebjerg er et relativt ungt beboelsesområde, hvor de første udstykninger skete tilbage i
start 2010’erne. Jeg bor selv i området med min kone og to børn på henholdsvis 5 år
(snart 6) og 3 år, hvor vi byggede hus og flyttede ind tilbage i 2013. I lokalplanen der lå
til grund for udstykningen fremgik ganske klart, at vi var tilknyttet Stilling skoledistrikt og
at det var påregnet at børn fra Anebjerg-området skulle gå på Stilling Skole. I de efterfølgende udstykninger på Anebjerg, herunder senest ved udstykning af Hvidkløverhøjen og
Følfodhøjen, fremgår det ligeledes klart af lokalplanen, at børn i området forventes at
skulle gå på Stilling Skole, at der er kapacitet nok på skolen samt at der tillige er taget
højde for tilvækstprognoser. Vi snakker her en udstykningsetape, som er pågående i
skrivende stund og dermed må formodes baseret på relativt opdaterede befolkningsprognoser. I tillæg er salget af grundene i området løbende blevet udbudt af lokale ejendomsmæglere på grundlag af tilknytning til Stilling Skole, til Stilling by, med stisystem
udbygget og integreret til byen samt med argumentation for tilknytning til det trygge nærmiljø i Stilling (i tillæg til andre positive aspekter såsom naturomgivelser).
Det må stå ud over enhver tvivl, at det for nuværende og kommende forældre til børn i
dag/skoletilbud har enorm betydning, hvilket skole/dagtilbud og tilhørende nærmiljø ens
børn tilknyttes og at det derfor også har helt afgørende betydning ved beslutning om køb
af eller etablering af hus og beliggenheden for dette. Både i statsligt regi (Børne- og Undervisningsministeriet, universitets/forskningsmiljø mv.) samt kommunalt regi (herunder
Kommunen selv) er det veldokumenteret og anerkendt, hvor stor en (positiv) betydning
et trygt nærmiljø, en tryg skolestart og etablering af tidlige sociale relationer har for
børns start på livet uden for hjemmet og for dets sociale og faglige udvikling i sine unge
år (og på længere sigt).
Derfor stiller jeg mig også stærkt uforstående over for, at man påtænker en skoledistriktsændring for et nybyggerområde, hvor man meget klart i lokalplanen har tilkendegivet en tilknytning til Stilling skoledistrikt, hvor man klart udtrykker i selvsamme lokalplaner, at der er kapacitet til børnene fra denne udstykning, og hvor man dermed lader tilflyttere tage et aktivt valg om man ønsker sine børn tilknyttet Stilling Skole og områdets
dagtilbud. Langt de fleste forældre, nuværende og kommende, forholder sig proaktivt til
et kommende skolevalg for sine børn såvel i forhold til faglighed og trivsel, men også i
en bredere kontekst til nærmiljø og forenings- og ungdomsliv mv. og som en naturlig
konsekvens heraf bosætter sig herefter.
Kommunen stod for knap et årti tilbage i en situation, hvor for få mennesker flyttede til
Kommunen, der var decideret mangel på tilflyttere til stor udfordring for Kommunens
skole- og dagtilbud (der manglede ganske enkelt børn). Derfor besluttede man sig fra
Kommunens side at udmønte en bosætningspolitik på området, som skulle sikre øget
tilflytning til Kommunen, men som samtidig betød at man ”slap kontroltøjlerne” en tand i
forhold til udstykninger i Kommunen (implementeret via Kommuneplan 2016). Man har
over en årrække kunnet konstatere at tilflytning til Kommunen er sket i et tempo højere
end forventet, og trods viden om at dette ville skabe udfordringer på skole/dagtilbud-området har man holdt fast i lokalplaner for ikke at tabe politisk troværdighed. En politisk
troværdighed der i mine øjne såfremt man implementerer en skoledistriktsændring for
Anebjerg og dermed går imod egne lokalplaner er fuldstændig tabt på gulvet.
Tryghed og trivsel for de berørte børn og afledte konsekvenser for Stilling
Der er næppe tvivl om, at en distriktsændring, hvor Anebjerg tilknyttes Niels Ebbesens
skoledistrikt, vil have uønskede og uheldige konsekvenser for andre en blot de berørte
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beboere på Anebjerg (mere om det i det følgende). Men det der er den mest alvorlige
konsekvens og den konsekvens jeg som forælder til børn i området appellerer stærkest
imod er det trygheds- og trivselstab, som vil ramme områdets børn.
Med udgangspunkt i min egen families situation, så har vi en søn på 3 år som går i børnehave i Børnehuset Bifrost (”Bifrost”). Her går han i børnehave med børn fra såvel Anebjerg-området som børn fra øvrige dele af Stilling by. I dagligdagen knytter han en
masse sociale relationer og venskaber, både i selve børnehaven, men også gennem
bl.a. legeaftaler ved siden af børnehavetiden. Disse venskaber defineres ikke af, hvor i
byen børnene har adresse.
I Bifrost har de en årrække haft et samarbejde med Stilling Skole (udfordret i år pga. Corona), hvor den ældste årgang, som skal i skole næste sommer, løbende kommer på besøg på Stilling Skole for at udvikle et trygt forhold til sin kommende skole, for at skabe
glæde og engagement ved at skulle starte i skole og for at skabe et fællesskab og gode
sociale relationer til dem, som de skal starte i skole med. Samtidig har det også den
store fordel, at det skaber tryghed til byen og nærmiljøet ved at bevæge sig rundt i byen
og lære vejen i skole, hvordan man gebærder sig i trafikken og hvor man skal passe
ekstra på i trafikken. At forestille sig at en række af børnene er en del af dette tryghedsskabende tiltag for sidenhen at blive brudt op og sendt på en anden skole, uden sine
venner og sociale relationer, uden det trygge forhold til skolen og nærmiljøet, uden
kendskab til omgivelser mv. fremstår for mig som en helt absurd tanke. Udvalget lægger
i sit Strukturforslag vægt på, at det skal sikre trivsel for børnene, men dette må opfattes
som det diametralt modsatte af at skabe tryghed, trivsel og en glædelig skolestart.
Vores søn går tilmed til skoletandlæge på Stilling Skole, går til foreningsaktiviteter på
skolen og kommer med på skolen for at hente sin storesøster fra skole/SFO for at skabe
den så afgørende tryghed til området, men også for skabe entusiasme og glæde omkring at skulle i samme skole om nogle år. Over sommerferien i år udtrykte han nu også
en lyst til at starte til fodbold. Da jeg undersøgte mulighederne herfor, var der desværre
ikke tilbud om sandkassebold i Stilling IF, da der ingen trænere var til rådighed.
Da jeg som forælder havde et stærkt ønske om at skabe det trygge nærmiljø for min søn
og tidlige relationer til kommende skolekammerater på Stilling Skole (og som forælder
ønske om at skabe tidlige relationer til forældre til min drengs kommende skolekammerater), gik jeg derfor sammen med en række andre forældre på min søns stue i Bifrost
(herunder andre forældre fra Anebjerg) om at forestå sandkassebold hver lørdag formiddag som trænere i Stilling IF. Igennem efteråret har vi med stor opbakning fra områdets
3-6 årige børn (25-30 deltagere pr. træning) og deres forældre trænet/hygget sandkassebold. Der skal ikke herske tvivl om at min søn har oplevet stor glæde ved dette, har
skabt værdifulde relationer til kommende skolekammerater (og jeg til deres forældre) og
samtidig har fået et styrket tilhørsforhold til Stilling Skole ved at komme på sportspladsen.
Den blotte tanke om min søn nu potentielt skal rives bort fra alle disse relationer han har
skabt til fodbold, den tryghed han har skabt til skolen, dens område, stisystemet derned
som cykles med stor glæde, genkendelighed og tryghed og det at spille fodbold i Stilling
IF føles helt urimelig og uklædelig. Samtidig er det en kold spand vand i hovedet på borgere, som aktivt forsøger at skabe et trygt nærmiljø til sine børn og et stærkt ressourcefællesskab forældre imellem til kommende skolebørn.
En ændring af skoledistriktet vil naturligvis ikke kun få betydning for de børn, som bor i
det berørte område. En ting er, at børnene og deres forældre ganske naturligt vil engagere sig og lægge sine ressourcer der, hvor børnene går i skole og sammen med deres
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skolekammerater gå til sports- og foreningsaktiviteter andre steder end Stilling. Men Stilling IF som forening vil samtidig miste et stort opland for aktive i deres forening og et
stort opland af engagerede forældre, som desværre næppe kan og vil lægge deres bidrag og indsats i den lokale forening. En forening af Stilling IF’s størrelse har brug for
dette opland og dens opbakning for at kunne sikre fortsat kvalificerede og brede foreningstilbud til byens borgere som helhed. Sandkassebold anno 2020 er blot ét eksempel på denne opbakning og på dens stærkt positive konsekvenser for mange unge børn
og voksne i byen.
I tillæg hertil har Stilling by også en størrelse, hvor der er behov for Anebjerg-områdets
opbakning til bylivet og rent kommercielt for at sikre gode muligheder i byen. En tilknytning til Niels Ebbesens skoledistrikt vil f.eks. i overvejende grad betyde, at Anebjergs beboere gør sine dagligvare indkøb i Skanderborg/Højvangen i forlængelse af afhentning
af børn i skole/SFO/sportsaktiviteter på bekostning af dagligvaretilbud i Stilling.
Søskendeordning
En anden stor bekymring for os personligt er, hvordan vi som familie potentielt med stort
engagement skal administrere at have vores to børn på to forskellige skoler. Vores datter startede i august på Stilling Skole og har trods de omstændigheder som Corona har
medbragt haft en meget positiv skolestart. Corona har betydet at Bifrost og Stilling Skole
ikke kunne tilbyde besøg i foråret og at vi forældre ikke har kunnet komme på skolen og
SFO’en siden skolestart og dermed få indtryk af og dele børnenes daglige omgivelser
med dem.
Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at den positive skolestart dette til trods dels skyldes den
tryghed der ligger i at starte med sine gode veninder og venner fra Bifrost og dels den
tryghed der er i at komme et sted, hvor man har været mange gange før i forbindelse
med sportsaktiviteter, skoletandlæge ja selv valgafstemninger og lignende. Her har nærmiljøet og den tryghed der ligger i at være sammen med eksisterede sociale relationer i
sandhed vist sin styrke. Havde hun været født 6 uger senere og i stedet nu stod til skolestart til sommer på Niels Ebbesen Skolen kan der ikke herske tvivl hos os forældre, hvilken negativ påvirkning det ville have haft på hendes skolestart. Hertil også blot det faktum at miste muligheden for at kunne cykle/gå frem og tilbage fra skole ville hive en
masse positive elementer ud af hendes hverdag.
Nu står vi så over for et scenarie, hvor hendes lillebror potentielt skal starte på Niels Ebbesen Skolen om knap 3 år og dermed en radikal ændring af vores hverdag til den tid,
vores muligheder for at indrette os i forhold til vores eget arbejde, nødvendigheden for
mindst et barn hver dag skal starte i morgenpasning for at de begge kan møde i skole til
tiden, behovet for som forældre at engagere sig i to skoler, flere sports/fritidsforeninger
og alt hvad det indebærer. Det mener jeg ganske enkelt ikke er rimeligt, herunder i særdeleshed med udgangspunkt i problematikken omkring de lokalplaner som Kommunen
selv har forestået og det faktum at Stilling Skole ikke lider under en kapacitetsbegrænsning på den korte bane.
Realeffekt af Strukturforslag og ”kloge kvadratmeter”?
Jeg har som udgangspunkt ikke stor indsigt i det faglige niveau på Niels Ebbesen Skolen og skal derfor undlade at kloge mig herpå. Jeg må dog konstatere på baggrund af tal
fra Børne- og Undervisningsministeriet, at måltallet for Generel Trivsel har set en stærkt
negativ udvikling på Niels Ebbesen skolen siden 2014/2015, mens det modsatte har været tilfældet på Stilling Skole. Jeg kan på den baggrund ikke undlade at stille mig selv og
Kommunen det spørgsmål om fokus virkelig bør være på at fylde Niels Ebbesens Skolens tomme kapacitet ud via en distriktsændring i stedet for at sikre og forbedre den generelle trivsel for de elever som allerede går på skolen. Er den generelle trivsel ikke på
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plads kan det dårligt defineres som ”kloge kvadratmeter” at sende flere børn samme vej.
Som nævnt tidligere foretager forældre til kommende skolebørn aktive valg omkring skoletilbud til sine børn og jeg kan roligt fastslå på baggrund af de mange samtaler jeg har
haft med medbeboere i Anebjerg, at beboerne her aktivt har valgt at bygge hus netop
her med tilknytning til Stilling Skole frem for f.eks. at bosætte sig i et hus i Højvangen
med tilknytning til Niels Ebbesen Skolen.
På baggrund heraf mener jeg også det er naivt at forestille sig, at borgere i Anebjergområdet ikke vil overveje at benytte sig af det frie skolevalg såfremt det bliver nødvendigt for at sikre vores børns gang på Stilling Skole eller værre endnu tage sin beboelse i
Anebjerg helt op til overvejelse. Forældre vil se på det samlede tilbud i form af faglighed,
trivsel, nærmiljø mv. og i min optik forholder det sig sådan, at et ændret skoledistrikt
hvor Anebjerg tilknyttes Niels Ebbesen Skolen vil efterlade Anebjerg uden et egentligt
tilhørsforhold (hverken Stilling pga. skoletilknytning i Højvangen og ej heller Højvangen
pga. afstand til Anebjerg) og dermed efterlade området mindre attraktivt som beboelsesområde.
Alternativt løsningsforslag
På baggrund af ovenstående vidtrækkende konsekvenser vil jeg stærkt opfordre Byrådet
til at fravælge en skoledistriktsændring, som betyder at Anebjerg-området ikke længere
tilknyttes Stilling skoledistrikt.
Som et sekundært alternativ til dette vil jeg opfordre til at fravælge en distriktsændring,
som omfatter eksisterende områder og udstykninger på Anebjerg og som rammer familier, som har taget aktive valg på basis af eksisterende lokalplaner. Stilling Skole står
ikke overfor en kapacitetsudfordring på den korte bane og det ville klæde Udvalget og
Byrådet at monitorere den faktiske kapacitetsudvikling løbende, undgå opbrud af eksisterende lokalsamfund og sociale relationer, som er blevet etableret over en årrække og
fokusere en eventuel tilpasning af kapacitet på fremtidige udstykninger, hvor tilflyttere
selv kan tage et aktivt valg.
Yderligere og som absolut minimum et opråb om og en opfordring til at sikre at en distriktsændring, som selv ved implementering på kort sigt, vil give børn med søskende på
Stilling Skole en forsat distriktstilknytning til Stilling Skole.
En strukturændring kræver svære valg. Men vi borgere forventer som minimum, at I bevarer jeres troværdighed i forbindelse med nye udstykninger/lokalplaner, at man sigter
mod at skabe så få gener som overhovedet muligt og først hvis og når det er absolut
nødvendigt. Borgerne har brug for visionære og troværdige lokalpolitikere, mens Byrådet
har brug for at borgerne bakker op om Kommunens udvikling, visioner og har tiltro til det
politiske system. I har analyseret, lyttet og tænkt. Jeg beder jer skænke det en tanke
mere – bevar Anebjergs tilknytning til Stilling Skole og Stilling by, for børnenes og det
samlede byfællesskabs skyld. Tryghed, trivsel og nærhed er afgørende.
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[Skriv tekst]

Bakkeskolen åbner verden for børn og unge, så de kan åbne sig for verden
Åbent brev til Skanderborg kommunes byråd og Ugebladet
V/ Jesper Andersen Formand for skolebestyrelsen på Bakkeskolen i Hørning.

Hørning d. 26. august 2020

Byrådet i Skanderborg behandler lige nu et forslag til ændringer i kommunens struktur på skoleområdet.
Der er reelt tale om den første ændring siden kommunesammenlægningen i 2007.
Set fra vores plads i Bakkeskolens bestyrelse er det på tide; der er sket mange ting omkring elevtal og ikke
mindst reduktion af det økonomiske råderum for skolerne de seneste 13 år.
Forslaget indebærer, at den nye skole i Hørning, der på sigt skal afløse Bakkeskolen, nu udføres i to og ikke
tre etaper – og byggeriet vil således blive hurtigere færdigt end først antydet. Det er vi selvsagt meget
tilfredse med! Bakkeskolen har siden 2012 været ”i beredskab” i forhold til forandringer, der kunne
forbedre den nuværende bygningsmasse både i forhold til pædagogik og indeklima. I den forløbne tid har
vedligehold været holdt på et absolut minimum på grund beslutningen om at bygge en ny skole. Vi oplever
en stigende utilfredshed med rammerne blandt elever og forældre – og her i sommerperioden har
temperaturen fx været kritisk høj op mod 35 grader i mange af skolens klasselokaler. Dette har udløst et
straks påbud af arbejdstilsynet. Undervejs har man imødekommet stigende elevtal med indretning af
kælderlokaler til faglokaler, og der er opstillet et modulbyggeri, der ikke har levet op til de forventninger,
man må have bl.a. i forhold til indeklima.
Perioden, hvor Bakkeskolen skal drives både i de nuværende og i de nye lokaler, bliver altså kortere, end vi
havde frygtet. Men der vil stadig i den periode være en række ekstra udgifter. Vi har gennem flere år
efterspurgt en beregning på totaløkonomien. Den har vi ikke fået, derfor har vi selv fået lavet beregninger
på den nuværende skole, som har et meget væsentligt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb.
Hvis der skal drives skole i de nuværende bygninger viser beregningerne en merudgift på 20.2 mil. i årene
2020-2026 til de nødvendigste udvendige og indvendige vedligehold. Herudover vil det i samme periode
koste 2.1 mil. at drive skolen på to matrikler. Hertil kommer besparelsen på opvarmning, energi og
miljøpåvirkning som vi er ved at få beregninger på. Se bilag vedhæftet.
Der vil gå omkring 8 år, inden udflytningen af Bakkeskolen kan være færdig, og det er meget vigtigt, at der
bliver taget stilling til, hvad der skal ske med den nuværende bygningsmasse, indtil den kan forlades helt.
De elever, der er startet i skolen i år, vil tilbringe det meste af deres skoletid i bygninger, der er
utidssvarende – og hvor det ind imellem regner ned gennem taget.
En udskydelse af at bygge ny skole i Hørning vil koste byrådet en merudgift på 20.2 mil. alene for at drive de
gamle bygninger samt give skolen store udfordringer økonomiske, pædagogisk samt problemer med
arbejdsmiljø herunder trivsel for både elever og personale.
Vores klare opfordring til byrådet er derfor at stå fast på de forslåede strukturforandringer og forbedringer,
der sker omkring de større bysamfund.

Bakkeskolen – undervisning og fritid.

Skolevej 2, 8362 Hørning
Tlf. 87 94 27 77 / SFO 87 94 27 88
www.bakkesko.dk – bakkeskolen@skanderborg.dk
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Bakkeskolen åbner verden for børn og unge, så de kan åbne sig for verden
Høringssvar ifm. ny skolestruktur i Skanderborg kommune

Hørning d. 18.10.2020

Kære byrådsmedlemmer.
Skolebestyrelsen på bakkeskolen har af flere gange påpeget og uddybet behovet for en hurtig
færdiggørelse af Ny skole i Hørning. Skolebestyrelsen vil derfor også gerne kreditere byrådet for deres
beslutningsforslag, som indebærer en hurtig færdiggørelse af Ny skole i henholdsvis 2023 for etape 1 og
2026/2027 for etape 2.
Skolebestyrelsen på Bakkeskolen er meget bevidst om det komplicerede og følelsesbetonede valg, som
byrådet står overfor, i forbindelse med den nye skolestruktur i Skanderborg kommune. Vi i
Skolebestyrelsen på Bakkeskolen vil gerne, med dette høringssvar, betone det økonomisk fornuftige i, at
færdiggøre Ny Skole i Hørning så hurtig som muligt. Til glæde for eleverne i Hørning og resten af
Skanderborg kommune.
Det er et faktum, at Bakkeskolen i Hørning er nedslidt og misvedligeholdt. Det regner ind gennem taget,
toiletforholdene er kritisable, og skolen modtog så sendt som i august måned i år et straks-påbud fra
Arbejdstilsynet, baseret på dårligt indeklima og manglende udluftningsmuligheder. Alt dette har både
byrådet, skoleledelsen og skolebestyrelsen været bekendt med. Baggrunden for accepten af bygningernes
tilstand har været opførelsen af Ny Skole inden for en overskuelig tidshorisont. Den manglende
igangsættelse af byggeriet af Ny Skole har medført store vedligeholdelsesomkostninger til den eksisterende
skole, samlet opgjort af kommunes afdeling for bygninger til DKK 17.336.000 for perioden 2021 til 2028. Til
det beløb skal skolens egen budget på DKK 2.960.000 tilføjes – samlet DKK 20.296.000.
Den samlede omkostning for Skanderborg kommune ved en yderligere udskydelse af færdiggørelsen af Ny
skole vil være markant. Oversigtsberegningen på næste side viser, at Skanderborg kommune vil have
ekstraudgifter på DKK 4.166.216 pr. år, hvis færdiggørelsen af Ny Skole udskydes til efter 2026. Til det skal
tillægges de ekstra undervisningsomkostninger der er ved at drive skole på 2 matrikler, samt de
pædagogiske begrænsninger, de eksisterende bygninger giver.
Set fra vores stol giver det mening, både isoleret og samlet set, at færdiggøre Ny Skole i 2026. Vi tvivler på,
at kommunens budget på de +17 millioner kan reduceres ved en færdiggørelse før 2026, men
mulighederne skal da undersøges.
Med udgangspunkt i ovenstående, vil Skolebestyrelsen på Bakkeskolen gerne appellere til en fastholdelse
af de nuværende planer omkring igangsætning, opførelsen og afslutning af Ny Skole-byggeriet i Hørning.
Der er mange penge at spare ved at holde fast i den skitserede tidsplan, penge der kan allokeres videre ud
til andre trængende skoler i kommunen.
Med venlig hilsen og på vegne af skolebestyrelsen Bakkeskolen
Jesper Andersen - formand

Bakkeskolen – undervisning og fritid.

Skolevej 2, 8362 Hørning
Tlf. 87 94 27 77 / SFO 87 94 27 88
www.bakkesko.dk – bakkeskolen@skanderborg.dk
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Samlet areal på eksisterende Bakkeskole

9.570m2

Samlet areal for Ny Skole (4.458m2 for etape 1 + 4.424m2 for etape 2)

8.882m2

Vedligeholdelsesbudget for Bakkeskolen i perioden 2021-2028 (se bilag 1)

DKK 20.296.000

Vedligeholdelsesbudget for Bakkeskolen pr. år (DKK 20.296.000 : 8 år)

DKK 2.537.000

Vedligeholdelsesbudget for Bakkeskolen pr. år pr. m2 (DKK 2.537.000 : 9570m2)

DKK 265/m2

Drift budget for Bakkeskolen for 2020

DKK 2.253.000

Drift budget for Bakkeskolen for 2020 pr. m2 (DKK 2.253.000 : 9570 m2)

DKK 235/m2

Drift budget for Ny Skole pr. år pr. m2 (DKK 235 – 40%)*

DKK 141/m2

Drift budget for Ny Skole pr. år (DKK 141 x 8.882m2)

DKK 1.252.362

Ekstraomkostning pr. år i perioden hvor der skal drives skole på 2 matrikler**
Budget Bakkeskolen pr. år DKK 2.537.000 (vedligehold) + DKK 2.253.000 (drift)

+ DKK 4.790.000

Budget drift af første etape af Ny Skole (4.458 m2 x DKK 141 DKK)

+ DKK 628.578

Drift af første and anden etape af Ny skole

- DKK 1.252.362

Samlet besparelse pr år ifm. nedlukningen af eksisterende Bakkeskole

DKK 4.166.216

*Driftsomkostningerne mellem eksisterende og Ny skole er baseret på gængse brancheberegnede som indikere, at driftsomkostningerne er 40%
lavere pr. m2 i en ny bygning, sammenlignet med en 100 år gammel bygning.
**Det er skolebestyrelsens vurdering, at en gradvis nedlukning af Bakkeskolen kan ikke gennemføres samtidig med at der opretholdes undervisning
på matriklen. Jævnfør kommunes befolkningsfremskrivning, skal Ny skolen kunne modtage 4 spor i indskolingen i 2023. Skal disse tilbage på den
eksisterende skole, kræver det ekstra lokale sammenlignet med i dag, da skolen er 3 sporet for nuværende.

Bilags oversigt.
Bilag 1

Oplæg vedr. mulig udskydelse af færdiggørelsen af Ny Skole (tidl. sendt 9 juni 2020)

Bilag 2

Åben brev til Skanderborg kommunes byråd og Ugebladet (tidl. sendt 26 august 2020)

Bilag 3

Vedligeholdelsesbudget for Bakkeskolen (tidl. sendt 26 august 2020)

Bakkeskolen – undervisning og fritid.

Skolevej 2, 8362 Hørning
Tlf. 87 94 27 77 / SFO 87 94 27 88
www.bakkesko.dk – bakkeskolen@skanderborg.dk
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Høringssvar: Uddybelse til indlæg på borger-høringsmøde den 8. oktober 2020
Fra Christina Kjær Andersen, medlem af netværksgruppen #BevarBjedstrupSkole

God tilslutning til landsbyskolerne sikrer skolernes overlevelse ved strukturelle
udsving i børnetal – et minimumskrav på 15 elever kan derimod lukke skolerne
ved et dyk i børnetallene
Kære Byrådspolitikkere
En bæredygtig landsbypolitik kræver små skoler. De er livsnerven og hjertet i de små samfund. Det
er derfor næsten 2500 har underskrevet et borgerforslag om at bevare landsbyskolerne.
Derfor er det meget positiv læsning fra udvalgsformanden Trine Frengler, der i Midtjyllands Avis
bekræfter, at flertallet for at lukke skoler i det nuværende forslag ikke er tilstede længere (MJA.dk:
”Flertal vil alligevel ikke lukke skoler”, 12. oktober 2020). Vi er dog ikke i mål, før vi laver en aftale,
der sikrer, at vi ikke lukker skoler i de kommende mange år. Dette bør være visionen bag den
aftale, der skal laves i byrådet lige nu!
På stormøde på Bjedstrup Skole blev det af Anne Heeager sagt, at ”Centralisering ikke er et mål i
sig selv”. Centralisering bliver dog hurtigt et resultat og vi risikerer for kortsigtede beslutninger,
hvis fokus holdes på gennemsnitligt antal elever i klasserne. De små skoledistrikter på landet kan
ikke levere de samme elevkvotienter som de store skoler.
Ifølge VIVE (Videnskab.dk), der har undersøgt og sammenholdt studier af klassekvotientens faglige
betydning, er konklusionen, at der kun er statistisk evidens for, at klassestørrelser påvirker
kvaliteten af læse-undervisning. Her klarer små klasser sig bedre end store. Derfor må vi trække på
lærernes erfaringer med klassestørrelser og Danmarks Lærerforening (DLF) siger ganske klart, at vi
min. skal >10 elever per klasse, og et max loft ligger mellem 18-24 for at sikre faglig/social trivsel.
En minimums elevkvotient på 15 elever er gentagne gange blevet nævnt i dialogen med jer
byrådspolitikere. Dette tal ligger fint inden for DLF anbefaling, men vi ved samtidigt også, hvor
udsatte små skoledistrikter er for udsving i børnetal over tid. Så vil vi kunne bevare
landsbyskolerne på langt sigt ved at lægge et minimumskrav på elevkvotienten på 15 elever?

Udvikling af elevkvotient per skole
Nedenstående tal viser tydeligt, at indførelse af en minimums elevkvotient på 15 elever ville kunne
lukke hele fire landsbyskoler: Ejer Bavnehøjskolen, Vorladegård Skole, Veng og Bjedstrup Skole.
Desuden ses det også, at både Vorladegård og Bjedstrup Skole siden 2008 har været under de 15
elever.
For Bjedstrup Skole, er det lave elevtal bl.a. et resultat af en ledelsesmæssig kaotisk periode efter
afgang af leder Kirstin Thomsen gennem 17 år i december 2012. Perioden fra 2013-2017 var
kaotisk og præget af bl.a. ikke succesfuldt ledelsesskifte, indførelse af skolereform,
hverdagsændringer til det værre og pågående diskussioner om fællesledelse med andre skoler.
Derfor oplevelse vi i højere frafald på skolen og en lav tilslutning som resultat heraf. Tilslutningen
på årgangene 2008 og 2009, de nuværende 5. og 6. klasser, lider stadig under denne historik og
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har en lav tilslutningsprocent, da nogle forældre valgte at starte deres børn op på de skoler, deres
storesøskende var flyttet til.

Figur 1: Gennemsnitlig elevkvotient for de mindste skoler i Skanderborg Kommune. Data bygger på udtræk af
historiske elevtal for 0.-6. klasse fra UVM.dk for 2008-2019 samt COWIs elevtalsprognose for 2020-2037. Eneste
undtagelse er på Bjedstrup Skoles elevprognose, hvor COWIs prognose 2020-2037 er erstattet med den tidligere
fremsendte langtidsprognose (høringssvar 1.1).

For at sikre overlevelsen af landsbyskolerne på kort sigt er første step derfor: Følg
Lærerforeningens anbefaling på 11-24 elever. Hvis I lægger et konkret minimumsmål på
klassestørrelse, kan I lukke hele fire landsbyskoler i de kommende 5-6 år. Dette til trods for, at
de ligger inden for DLF’s anbefaling til klassestørrelser. Fordi de små skoledistrikter i perioder kan
ligge lavt på børnetal.

Hvordan sikrer vi landsbyskolerne på langt sigt?
Små skoledistrikter er yderst sårbare over for strukturelle udsving i børnetal i forhold til at
mønstre kritisk masse. Børnetal vil køre i opadgående og nedadgående cyklus. Ovenstående graf
viser en positiv udvikling fremadrettet for alle skolerne, men det står også klart at fx. Bjedstrup
Skole, Veng, Vorladegård, og Ejer Bavnehøj alle vil komme ind i en periode, hvor børnetallet er
lavt. Som de også har været historisk. Hvis vi sætter en minimums elevkvotient på 15 elever vil vi
putte de små skoledistrikter og landsbyskolerne i en spændetrøje og risikere afvikling af dem,
inden vi har forsøgt udvikling!
Lad os tage udgangspunkt i Bjedstrup Skole. Bjedstrup Skole har siden 2012 og vil indtil ca 2022
ligge under en minimums elevkvotient på 15 elever. Og står derfor til lukning. Elevtallet er dog
stigende både på grund af stigende børnetal i distriktet, større ekstern tilslutning og større
opbakning til skolen fra lokalsamfundet. Og børnetallet i distriktet vil også komme ind i en
nedadgående cyklus igen – sådan er det for alle skoler.
Paradoksalt har skolen pt en kæmpe opbakning i lokalsamfundet og kan mønstre næsten 90%
tilslutning i den nuværende 0. klasse i skoledistriktet. Hvorfor er det, vi på både kort eller lang sigt
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skal risikere afvikling af velfungerende skoler med stor tilslutning, bare fordi de har et lille
skoledistrikt og fokus er på elevkvotienten? Landsbyskolerne bør bevares og udvikles, når de kan
mønstre tilstrækkelig god opbakning i deres lokalsamfund til at sikre et elevtal inden for DLF’s
anbefalinger.
I høringssvar 2.0 foreslog vi at bruge både elevkvotienten og tilslutningsprocenten til netop
proaktivt til at hive i de rette håndtag og sikre en bæredygtig skolestruktur på kort og langt sigt. Et
samarbejde mellem kommune, skole og lokalsamfund kunne bestå i, at ex:
•
•

skoler med stor tilslutning bør arbejde på at udvide elevgrundlaget - fx. via
skoledistriktstilpasninger, visitering, eller tiltrækning af børn uden for distrikt
skoler med lav tilslutning bør forbedre kvaliteten og opbakningen til skolen, fx.
lærer/lederevaluering, trivselstiltag, bedre integration med lokalsamfund

Ved at tilføje lokal tilslutning som et succeskriterium og i et bredt samarbejde fastlægge
forbedrende tiltag årligt, vil vi sikre en løbende udvikling af de små skoler, inden vi træffer en
beslutning om at lukke dem. Det vil jeg kalde en langsigtet, proaktiv tilgang.
Med fokus på udvikling af både elevtal og tilslutning til skolerne, vil kommunen fremadrettet have
en skolestruktur med de skoler, borgerne ønsker at sende deres børn på.

Konklusion
Vi bør kvalitets- og fremtidssikre vores landsbyskoler nu og om 20 år. Derfor bør vi lave en mere
målrettet, løbende udvikling af de små skoler, inden vi overvejer eller træffer en beslutning om at
lukke dem. Målet bør være stærke landsbyskoler med både social og faglig kritisk masse, samt høj
kvalitet og stor lokal opbakning.
Et ensidigt fokus på klassestørrelse og økonomi kan lukke landsbyskoler på kort og langt sigt, da
små skoledistrikter pga. et strukturelt udsving i børnetal ikke kan leve op til et minimumskrav til
elevtal på 15 de næste år og over tid. Også skoler som har stor opbakning fra deres skoledistrikt og
måske endda følger DLFs anbefalinger til klassestørrelser på 11-24 elever vil være i risiko.
Sammenhængskraften i landsbyerne står for skud. Den næste mindste skole i kommunen vil stå til
lukning og centraliseringskapløbet er begyndt. Centraliseringen, som ikke var et mål, bliver et
resultat!
Derfor anbefaler jeg, at:
1) Krav til elevkvotient følger Lærerforeningens anbefaling på 11-24 elever – det vil sikre
overlevelsen af landsbyskolerne på kort sigt. Hvis I lægger et konkret minimumsmål på
elevkvotienten på 15 elever, kan I lukke hele fire landsbyskoler i de kommende 5-6 år.
2) Lokal tilslutningsprocent bør på linie med elevkvotient tilføjes som et succeskriterium for
især de små skoler, og derudover bør der vha. et bredt samarbejde mellem skole,
kommune og lokalsamfund årligt fastlægges forbedrende tiltag for både tilslutningsprocent
og elevkvotient. Se høringssvar 2.0.
På denne måde forpligter vi hinanden til at sikre et skoletilbud med nærhed og kvalitet, og vil
samtidigt gøre de små skoledistrikters overlevelse mindre afhængige af strukturelle udsving i
børnetal.
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Landsbyordningen Virring oktober 2020
Til Kommunalbestyrelsen i Skanderborg Kommune:
Vedrørende forslag til ændret skolestruktur i Skanderborg Kommune
LMU i Landsbyordningen Virring har behandlet høringsmaterialet og ønsker at udtale følgende:
Vi er grundlæggende meget usikre på de økonomiske beregninger, der ligger til grund for forslaget
om at lukke Hylke Skole. Tilsyneladende hviler beregningerne på noget usikre prognoser for
elevtallet i Hylke-området – og usikkerhed om, hvor børnene skal flyttes hen.
Vi mangler også beregninger på, hvad det vil koste i anlægsudgifter, hvis Hylke Skoles lokaler skal
bruges til dagtilbud. De sanitære forhold skal opgraderes – f.eks. skal der etableres flere puslepladser
og skolens nuværende legeplads skal hegnes ind
I forhold til økonomi gør vi opmærksom på, at landsbyskolerne allerede har bidraget til en bedre
økonomi for de større byskoler qua den nye tildelingsmodel, der er trådt i kraft i indeværende skoleår.
Således mister Virring og Hylke Skole tilsammen knap 1. mio kr. over de 3 år, tildelingsmodellen
indfases over. Det samme gælder de øvrige landsbyskoler. Det foreliggende forslag vil yderligere
fjerne penge fra mindre landsbyskoler – Bjedstrup og Hylke – til de øvrige skoler.
Vi tror desværre, at der forekommer nogle falske billeder af, at Hylke Skole svømmer i mælk og
honning – og dermed er alt for dyr. Virkeligheden ser noget anderledes ud:
6.30-8.15

Fælles pasning SFO og Tusindfryd. 2 pædagoger varetager opgaven for ca. 25
børnehavebørn og ca. 30 skolebørn
8.15-12.00 Formiddagsskole – 2 lærere varetager undervisningen for 33 børn
12-16.00
Eftermiddagsskole/SFO – 1 pædagog og en medhjælper varetager opgaven med op til
33 børn.
16-17.30
Fælles pasning SFO/Børnehave – 2 voksne
16.30-17.00 Fælles pasning SFO/Børnehave – 1 voksen
I skolen er der endvidere støtte på en enkelt elev i ca. 12 lektioner.
9-13.00

4 pædagoger/medhjælpere i Tusindfryd – før 9.00 og efter 13.00 2 pædagoger

I alt til at løse opgaven i Hylke – skole, SFO og børnehave – er der følgende ansatte:
2 lærere på hver 30,34 time
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4 pædagoger på 37, 37, 32 og 32 timer
3 medhjælpere på 35, 31 og 10,5 time
I alt 275, 18 timer om ugen svarende til 7,44 fuldtidsansatte. 7, 44 ansatte der løser den samlede
opgave med at passe og undervise knap 60 børn i alderen 3-9 år tidsrummet 6.30-17.00.
Vi har i foråret sparet den daglige leder væk.
Det lader sig næppe gøre at løse denne opgave billigere.
Fordelen ved landsbyordningen Virring er, at vi lægger de økonomiske ressourcer sammen i
fællesskabet og skaber stordriftsfordele. Fjerner man et element i Landsbyordningen - i forslaget både
Hylke Skole og Tusindfryd – bliver den samlede pose penge mindre – og dermed får vi en mere sårbar
økonomi. Vi har nu en række samdriftsfordele – fælles ledelse, fælles administration, fælles teknisk
personale, fælles indkøb, fælles undervisningsvejledere etc. Færre midler til disse fælles udgifter vil
alt andet lige også betyde en ringere betjening af Virring Skole og Bakkehuset. Vi må således påse at
sekretærer, pedeller og ledelse skal sættes ned i tid – evt. kan det blive nødvendigt med afskedigelser.
Det vil næppe være muligt at rekruttere pedeller, hvis vi ikke kan sikre dem 37 timer.
I Virring har vi i forvejen store udfordringer med at have plads til de børn, der myldrer til i
Bakkehuset. Vi opretter således en permanent børnehavegruppe i Kastaniehuset – SFO´s lokaler – fra
1.12.2020. Det betyder, at SFO bliver presset ud og skal finde andre lokaler på skolen. Allerede
omkring 1. januar 2022 er denne løsning ikke nok til at have plads til børnene fra Bakkehuset. Skal
vi så finde plads til forventet 25 ekstra SFO-børn fra Hylke, forstærker det problemstillingen.
Så vi har brug for lokalerne i Hylke.
Vi er nervøse for, at Tusindfryd bliver en meget lille og dermed sårbar enhed, hvis skolen forsvinder.
Lige nu er der fælles pasning om morgenen og sidst på eftermiddagen mellem SFO og børnehave–
noget der medvirker til at finansiere normeringen i børnehaven. Forsvinder skolen, kan vi også være
meget tvivlende i forhold til børnegrundlaget i Hylke. Kan man ikke gå i skole derude længere, er vi
bange for, at børnefamilier dels ikke vil flytte til området og dels vil vælge andre pasningstilbud; især
fordi det er tanken, at børnene efterfølgende skal til 2 forskellige skoler.
Der er tanker om, at børn fra Virring og Vrold skal placeres i Tusindfryd – evt. som en
opsamlingsbørnehave – hvilket vi på ingen måde tror, at forældrene er interesserede i. De vil finde
andre løsninger. Pædagogisk set vil det være en yderst vanskelig opgave at lave relationsarbejde til
børn og deres forældre – hvis de står på spring til at vælge et andet dagtilbud. For ikke at nævne den
konsekvens, det vil have for en børnegruppe, hvor der ustandseligt er nye børn, der kommer og andre,
der forsvinder. Det skaber næppe tryghed og udvikling for børnene.
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Personalet i Tusindfryd har været vidt omkring – rent organisatorisk og ledelsesmæssigt – de senere
år. Der er et stor ønske herfra om at forblive en del af Landsbyordningen Virring – se særskilt
høringssvar.
I forhold til skolebørnene fra 0-2. årgang er vi meget bekymrede for, hvor meget læring Hylkebørnene kan modtage, når de skal med bussen allerede før kl. 7.00.
I landsbyordningen er vi meget optagede af at skabe trygge miljøer for de mindste skolebørn, hvor
der er få voksne om børnene. Det er der i høj grad i Hylke.
Vi kan således ikke anbefale en lukning af Hylke Skole – hverken ud fra pædagogiske, logistiske eller
økonomiske grunde. Vi tvivler på besparelsespotentialet – og dette tvivlsomme potentiale står ikke
mål med de negative konsekvenser, en lukning vil have.
Vi opfordrer derfor til, at forslaget fjernes – ikke bare for nuværende – men permanet. Hylke er en
by med masser af liv og initiativ og med potentiale for tilflytning af børnefamilier – men det kræver
ro om børnehaven og skolen.
Med venlig hilsen
Kontraktholder i
Landsbyordningen Virring

Næstformand i LMU

Karsten Refsgaard

Gitte Frich Hansen
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Nr. HoeringssvarStrukturforskol
JI2I7RC

Hej.
Jeg hedder Frida og har gået på Bjedstrup skole og børnehave
hele mit liv. Bjedstrup er hvor jeg er vokset op og den betyder alt
for mig. Jeg elsker skolen og jeg vil blive så ked af det hvis I
lukker den.
Bjedstrup skole er den bedste skole hvor man kan være sig selv,
man kender alle, der er de bedste lege og natur områder, man
kender alle lærerne og kan sige alt til dem eller bare sige hej til
dem på gangen, man får rigtig hurtigt hjælp når man har hånden
oppe for man er så små klasser, og de bedste og sødeste lærere.
Man er ikke kun sammen med sin egen klasse men er slået
sammen med klassen over eller under ens egen klasse og
Bjedstrup har alt det bedste.
Jeg går nu på Mølleskolen i Ry i 7.D og jeg er selv rigtig glad for
min klasse, men i den her klasse er vi 23 og på Bjedstrup var vi
syv og man kan mærke at det har gjort en forskel, for man får
ikke lige så hurtigt hjælp, der er flere man skal tænke på skal
være med, og sikkert flere ting endnu.
Jeg elsker virkelig skolen og i begår en STOR fejl hvis i lukker
den.
Min veninde Ella siger:
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fortsat fra foregående side...
jeg kommer fra en stor skole hvor de mest tænkte på klasse til
klasse og ikke på hver elev og så kommer jeg til den lille skole
Bjedstrup hvor man har et godt forhold til lærerne og bliver tænkt
på som elev til elev. Jeg har gået på rigtig mange skoler og
Bjedstrup var den bedste selvom jeg kun gik der i tre måneder før
sommerferien.
Min veninde Caroline siger:
Jeg har gået på Bjedstrup skole i 7 år altså hele mit liv plus
børnehave. Jeg elskede Bjedstrup skole og jeg følte mig tryg der
og det vil jeg også gerne have at andre får den samme oplevelse
af at gå i skole som mig. Nu går jeg på mølleskolen men jeg kan
godt se forskel på de to skoler. På Bjedstrup havde jeg et meget
større forhold med elever og lærere selv lærerne var ligesom
venner.
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

21.10.2020

Se signeringsoversigt
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farfar til børn i Bjedstrup

For- og mellemnavn(e)

Niels

Efternavn

Najbjerg

Vejnavn

Østervej

Husnummer
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Side/Dør
Postnummer

6880

By
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Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
SRE87UW

Jeg ved godt at dette spil ikke handler om "det er synd for".
Jeg har brugt alle to timer af min fritid for at høre Jeres
byrådsmøde om planerne om fremtidig skolestruktur i
Skanderborg kommune. To timer med den største kø til
håndvasken - som man siger. Det kan jo ikke passe at voksne
mennesker ikke ved om man er sat uden for døren eller er ude
for at trække luft.
Trine Frengel siger meget klart, at det hele er som en maskine
med tandhjul hvor et tandhjul ikke kan undværes. Enhver
håndværker ved at et tandhjul kan skiftes med to andre - og det
har jeg så også hørt hende sige siden i samme sag, at
"selvfølgelig er der alternativer".
Jeg bor i Vestjylland og kan som så være ligeglad - men - jeg
kender fem børnefamilier som er flyttet fra Århus til Svejstrup - af
mindst to forskellige grunde. 1: Bedstrup skole 2: Beliggenhed.
Vil I ødelægge den udvikling? Skole grænser? Hvad med det nye
Ry - kunne det ikke høre til Bjedstrup?
Er det administrationen eller borgmesteren som sætter
dagsordenen?
Hvordan kan byrådet med god samvittighed "træde"
borgeforslaget ned i den jyske muld? Ikke nok med at den skulle
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fortsat fra foregående side...
behandles efter skolestrukturforslaget som I har fået i et
spindelvæv sammen med budgetforslaget - men bliver nød til at
tilføre tekst til forslaget. for "forkølet" at komme videre til næste
punkt.
Jeg håber virkeligt at I får skiftet de tandhjul, så Bjedstrup skole
fortsat i drift med den udvikling Svejstrup er i gang med - ellers er
jeg bange for at det vender til afvikling.
Bedste hilsner fra farfar til forhåbentlig tre børn til Bjedstrup skole.
Niels Najbjerg
Østervej 15
6880 Tarm
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

21.10.2020

Se signeringsoversigt
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Forældrevalgte i skolebestyrelsen
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Martin Frank

Efternavn

Nielsen
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Røddikvej
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20

Etage
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Vedhæftninger
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- SKM_C36820100818220.pdf
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Se signeringsoversigt
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KM9Q0N8
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Center Skovby
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Rikke Christina
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Jonassen

Vejnavn

Rolighedsvej
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Vedr. flytning af Center Skovby.
Jf. de sidste udmeldinger fra Skanderborg Kommunes børneungeudvalg er flytning af Center Skovby en
del af en samlet skolestrukturændring. Det er en meget indgribende foranstaltning for alle, der har
eller er en del af Center Skovby, men endnu værre er dog, at den nye placering af afdelingen vil få
aldeles vidtrækkende og uoverskuelige konsekvenser for både børn og voksne. Begrundelsen, der er
givet til personalet og ledelsen på Skovbyskolen er bl.a. kapacitetsudfordringer på Skovbyskolen, og at
de med den nye placering på Finlandsvej i Skanderborg, vil placere Center Skovby nærmere det
Campus, hvor de måske skal uddanne sig videre.
På Campus Skanderborg er mange af X uddannelserne placeret. I de 16 år Center Skovby har
eksisteret, er der kun 2 elever, der har været i stand til at gå videre på uddannelser, der har til huse på
Campus. Langt de fleste af eleverne i Center Skovby vil efter endt folkeskole have brug for yderligere
skolegang, for på sigt at blive klar til en uddannelse. Derfor starter de fleste elever fra Center Skovby
på FGU uddannelserne, og kun en lille del af dem vælger FGU Skanderborg. Flere af eleverne søger væk
fra byen. Mange fordi de i deres tidligere skoleliv, har oplevet meget voldsomme og, for dem, meget
smertefulde oplevelser med det at gå i skole, at de ikke ønsker at møde deres gamle skolekammerater
igen. En lille andel af eleverne tager deres 9. og/eller 10. skoleår på en efterskole, mens en anden
mindre gruppe elever er klar til teknisk skole, og vælger i den forbindelse skolen i Århus. Desuden har
vi flere elever, der pga. deres kognitive udfordringer, ikke vil kunne tage del i de tilbud, der udbydes i
det almene uddannelsessystem, og derfor indskrives på STU. Det vil sige, at vi har meget vanskeligt ved
at se, hvilket gode eleverne har ved at være tæt på en række uddannelsesinstitutioner, som de yderst
sjældent vil kunne søge optagelse på.
Placeringen på Finlandsvej, udelukker i øvrigt også denne mulighed i praksis. Lokalerne, der er tænkt til
Center Skovby er placeret med 1,1 km afstand til fx en hal. Det er meget essentielt for eleverne i
Center Skovby at kunne dyrke idræt, og fodbold, hvilket er meget besværliggjort af den lange
gåafstand. Vi forstiller os, at vi deslige vil skulle på samme gåtur når vil skal gøre brug af sløjd,
madkundskab, billedkunst, fysik/kemi, bibliotek, svømning samt i mindre omfang biologi. Dvs. at der
skal indlægges en gåtur til eleverne på 2.2 km flere gange ugentligt. Det er tid, der vil gå fra elevernes
undervisningstid, og dermed stille dem dårligere end andre elever i Skanderborg Kommune.
Lokalerne på Finlandsvej bruges pt. af flere forskellige hold fra andre skoler i kommunen. Det vil
betyde stor risiko for at eleverne fra Center Skovby, vil kunne møde rigtig mange forskellige unge i
løbet af en uge. Det kan, for stort set alle de unge mennesker i Center Skovby, betyde unødige
forstyrrelser og belastninger, der vil vanskeliggøre deres muligheder for at lære. Ind i mellem får
eleverne i Center Skovby behov for at reagere, og der er dermed en langt større risiko for at de vil
blive/opleve sig udstillet.
Det er gældende for alle Center Skovbys elever, og har desuden altid været et tilsigtet mål for stedet,
at eleverne (og deres forældre) skal opleve et skoletilbud, der ligner et helt almindeligt skoletilbud.
Dette har ladet sig gøre ved at eleverne har haft deres eget, men LIGE VED SIDEN AF eleverne i den
helt almindelige skole. De har knyttet venskaber, fået kærester og har haft sparringsmuligheder med
alle de andre elever på skolen. Det har været muligt fordi eleverne i Center Skovby har haft og afholdt
deres pauser, sammen med de andre elever på skolen, men tæt fulgt af kendte voksne. Eleverne har
derfor følt sig 100 % inkluderet på en skole med mange andre helt almindelige unge. Men den nye
placering er denne mulighed udelukket. Placeringen langt væk fra andre unge (altså bortset fra de som
kommer på besøg) levner en signifikant risiko for at eleverne indskrevet i Center Skovby vil opleve sig
marginaliseret. En oplevelse som langt de fleste af vores elever har oplevet alt for meget i deres
skoleliv, med varige mén til følge her af. Stedet på Finlandsvej omtales som stedet hvor man placerer
de unge, som kommunen ikke satser på. (Her hentydes til stedes nuværende status, med placeringen
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af unge, der er noget mere udfordret end eleverne i Center Skovby). Vi har, i inklusionens navn,
arbejdet meget intensivt med at tydeliggør for eleverne, at de arbejder med fx samme emner, læser de
samme bøger og ind i mellem også sidder i samme lokale som de øvrige elever. Det har givet os
muligheden for også at lade enkelte elever følge undervisningen i skolens almene klasser, hvor der har
været pædagogisk og læringsmæssigt forsvarligt for eleven.
Overgangen fra mellemtrinnet og til udskolingen forefindes som en naturlig del af skolegangen. For
eleverne i Center Skovby opleves denne overgang på samme naturlige måde, idet de (de fleste af
eleverne) kun beskriver ét egentligt skoleskifte i deres liv, nemlig skiftet mellem deres almene skole og
til det specialiseret tilbud. Overgangen til Center Skovby opleves ikke som et egentligt skifte for de
elever, der kommer fra Columbusskolen, men snare som en naturlig overgang, både for forældre og i
særdeleshed for eleverne.
Det hænder at elever, der visiteres til et specialiseret skoletilbud, ikke opnår den ønsket effekt. Der kan
således være unge, hvis behov ikke kan i møde kommes i det tilbud, de ellers på papiret var et egentlig
match på. I disse situationer benyttes muligheden for en genvisitation, så den unges behov for
progressiv udvikling fagligt, socialt og personligt kan mødes. Her er det IKKE den unges geografiske
ophav, der definerer hvor den unge bedst kan hjælpes, men i stedet en egentlig vurdering af den unges
behov, og nogle gange er det faktisk ikke det tilbud, der er tættes på, men et egentligt skifte til noget
helt andet, der er hjælpsomt.
Flere af eleverne i Center Skovby er, qua deres kognitive profil eller deres diagnostiske grundlag, i en
øget risiko for at tiltrækkes af eksperimentelle retninger, og herunder også narkotiske stoffer. Sådanne
fristelser er at finde alle steder, men er at finde i et langt større omfang i området omkring Campus
Skanderborg. Der vil derfor blive en noget større udfordring at guide den unge med sådanne
tilbøjeligheder udenom deslige fristelser, ligesom det at støtte dem i navigationen i de langt mere åbne
fællesskaber kan være med en signifikant større risiko for at miste flere unge til et langt hårdere liv.
På personaledelen er der lige så mange indsigelser. Vigtigst af alt har den ansættelsesmæssige
forflyttelse STOR betydning. At gå fra en ansættelse i folkeskolen (stor organisation) til ungdomsskolen
(en noget mindre organisation) kan få betydning i forbindelse med nedlæggelser af stillinger,
muligheder for omplacering samt tiltrækning af nyt personale. Ansættelser i Center Skovby er årligt
forbundet med en vis usikkerhed, der årlig popper op. Dette skyldes vores ukendte elevantal, der kan
svinge fra år til år. Derfor er der adskillige eksempler på personalereducering, ligesom der også er
eksempler på personaletilgang. Mange af de ansatte i Center Skovby har desuden faste lektioner i
skolens almene del. Dvs. at de ansatte i Center Skovby ikke læser deres fulde ansættelse i
specialafdelingen. Dette er en ordning, der også har sikret den økonomiske del af. Men med en flytning
til lokaliteter uden for en folkeskole, vil alt andet lige ”tvinge flere kollegaer ned i tid, eller med delt
ansættelsessted. Det medfører foruden de rent administrative udfordringer deslige voldsom
forringelse af faglige sparringsmuligheder med kollegaer i almendelen.
Der er desuden en stor usikkerhed om den enkelte ansattes anciennitet, når der er tale om anden/ny
ansættelse, lønforhold, overenskomst ligesom pensionsordninger også fylder meget.
Alt i alt synes børneungeudvalgets beslutning om at flytte Center Skovby til Finlandsvej og ændre de
ansattes ansættelser at have overvejende negativ betydning for alle, med stor risiko for at ændre
tilbuddet fra at være eftertragtet og succesfuld til at være et tilbud til at blive et tilbud, hvor vi gambler
med de mest sårbare unge mennesker i kommunen.
På vegne af personalet i Center Skovby
Rikke Jonassen.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

22.10.2020

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

Hylke Multihus

For- og mellemnavn(e)

Peter Ross

Efternavn

Sørensen

Vejnavn

Teglumvej

Husnummer

11

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

22.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
ORIYM5H
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Hylke d. 21-10-2020

Høringssvar angående en eventuel lukning af Hylke skole.

Hylke skole og Multihus er stærkt sammentømret både fysisk og mentalt.
Lige fra starten af Multihuset, har det handlet om samarbejde med skole/børnehave og
Hylke borgerne gennem de forskellige foreninger og forældre råd.
Hele planlægningen og udførsel af skolebyggeri og oprettelse af Hylke Multihus, har været
et stort fælles projekt, hvor der er lagt meget frivillig tid og arbejdskraft.
Samspillet mellem skole og multihus har bevirket at der er skabt rigtigt fine rammer både
ude ( legeplads) og inde til fælles gavn for børn og voksne. Hvis man lukker skolen vil dette sammenspil desværre forsvinde.
Det vil for en by som Hylke være et stort tab, hvor vi har været meget glade for de fælles
aktiviteter, f. eks. sommerfest og julemarked, som har været med til at skabe liv i landsbyen. Til stor glæde for børn og voksne.
Ind under Multihuset hører vores lokale biblotek, der drives af frivillige. En stor del af de
bøger, der bliver udlånt, lånes af skolens elever, og den del af bibliotekets udlånsrate udgør en stor del af incitamentet i vores frivillige arbejde.
Stort set alle børn på skolen bliver henten af forældre, og sammen kan de, inden de tager
hjem, benytte Multihusets tilbud, herunder biblioteket. Hvis skolen lukker, vil den daglige
og lette adgang til Multihuset og hermed biblioteket blive væsenlig formindsket for både
børn og voksne.
Når man fjerner en brik i det netværk et lokalsamfund består af, af fritidstilbud, indkøb,
skole, børnepasning, foreninger osv. kan det ikke undgå at påvirke hele netværket. Lige
meget hvordan man vender og drejer det, vil det have en stor negativ effekt på vores
landsby, at lukke skolen.
På vegne af Hylke Multihus
Peter Ross Sørensen
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

22.10.2020

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

Skolebestyrelsen i Veng Skole og Børnehus

For- og mellemnavn(e)

Rasmus

Efternavn

Kierkegaard

Vejnavn

Ryvejen

Husnummer

56

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar_skolebestyrelsen_Veng.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

22.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
M1WNF83
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22. oktober 2020

Høringssvar til ”Ny struktur for skoler og dagtilbud”

Bestyrelsen i Veng Skole og Børnehus vil gerne kvittere for dialogen med udvalgets politikere igennem
processen frem mod det fremlagte forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud i Skanderborg Kommune.
Det har været positivt at opleve en lydhørhed overfor vores argumenter og en konstruktiv modtagelse af
vores forslag til en effektiv udnyttelse af de eksisterende lokaler.
Vi er meget glade for, at denne dialog har resulteret i en god og fremtidssikret løsning for Veng Skole og
Børnehus i det fremlagte forslag til ny struktur.
Vores børn er en investering værd
Vi vil dog bede politikerne i Skanderborg Kommune overveje om en velstillet kommune som Skanderborg
ikke burde have et større ambitionsniveau for vores børns uddannelse.
Skanderborg Kommune er i dag en af de kommuner som bruger færrest ressourcer per barn på
folkeskoleområdet, og en ny struktur burde tage udgangspunkt i overvejelser om tilførsel af ressourcer og
en klar prioritering af vores børn og unge i stedet for et bundet besparelsesmandat.
Den ny struktur bør baseres på værdier og ambitioner for vores børns og Skanderborgs fremtid. De er en
investering værd.
Liv på landet er en politisk beslutning
Vi vil også påpege, at vi ser en alvorlig mangel i den opgave, som udvalget er blevet stillet.
Udvalgets arbejde fokuserer udelukkende på skole- og dagtilbud og især den økonomi, som er forbundet
med området. Det fokus betyder, at værdien af et varieret skoletilbud i Skanderborg Kommune bliver
nedprioriteret. I særdeleshed negligerer man fra politisk hold den betydning landsbyskolerne har for
lokalsamfundet omkring dem.
Vi er selvfølgelig taknemmelige for, at der kunne findes en tilfredsstillende løsning for Veng Skole og
Børnehus i denne omgang. Men vi ser med stor alvor på lukningen af Bjedstrup og Hylke Skole. Betyder
tendensen til centralisering og fokus på udvikling i og af centerbyerne, at vores skole og dagtilbud står for
skud, når der bliver behov for prioriteringer igen i fremtiden?
En kommune for alle eller kun to tredjedele?
Det er vores overbevisning, at når det drejer sig om landsbyskolerne, er man nødt til at betragte dem i et
større perspektiv.
Skanderborg Kommune siger, at kommunen er en kommune for alle borgere - også den tredjedel af
borgerne, der bor på landet. En kommune, der tilbyder varierede og attraktive bosætningsmuligheder både
i centrene og i lokalsamfundene i landsbyerne.
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Men den snævre kassetænkning, som den stillede opgave omkring en ny struktur udgør, risikerer at have
utilsigtede konsekvenser. På den lange bane vil kassetænkningen betyde et tab for Skanderborg Kommune.
Økonomisk og ikke mindst i sammenhængskraft og tab af de ressourcer, som de stærke lokalsamfund
udgør.
Skæve investeringer
Vi er klar over at det koster mere at drive små skoler og dagtilbud end store enheder. Det siger sig selv, hvis
man udelukkende kigger på omkostningerne til skole- og dagtilbudsområdet per elev.
Til gengæld ligger hovedparten af kommunens øvrige investeringer primært i centerområderne.
Adgang til kulturfaciliteter, varierede sportsudfoldelser, kommunale tilbud, ungdomsskole osv. er alt
sammen nemt tilgængeligt i centerbyerne, men kræver planlægning, transport og omkostninger for
landsbysamfundene at benytte.
Der er en skævvridning i investeringerne mellem centrene og landdistrikterne. Vi opfordrer til, at man
kigger på Kommunens samlede udgifter og investeringer fordelt på land og by i forbindelse med opgørelse
af økonomien i kommunens tilbud og ikke udelukkende fokuserer på skole- og dagtilbudområdet.
Det ville utvivlsomt give et langt mere nuanceret og retvisende billede end det, som ligger til grundlag for
udvalgets arbejde.
Landsbyliv er også kulturliv
Landsbyskolerne udgør et kulturelt samlingspunkt for lokalsamfundene. Derfor vil det være naturligt også
at betragte ekstraudgiften ved drift at de små enheder som en del af f.eks. kultur- og fritidsbudgettet.
Det er efter vores overbevisning alt for snævert og udtryk for en firkantet kassetænkning udelukkende at
betragte udgifter til drift af landsbyskolerne som et anliggende for børne - og undervisningsudvalget.
Landsbyskolerne er hjertet i landdistrikterne og sikrer at Skanderborg kommune har:
- Varierede bosætningsmuligheder
- Tiltrækker nye ressourcestærke borgere
- Stærke lokalsamfund
- Et bredt kultur- og foreningsliv
- Tryghed og nærhed
- Naturen tæt på
Risiko for en langsom død
Landdistrikterne udgør et stort potentiale for Skanderborg Kommune. En tredjedel af borgerne bor her
allerede i dag. Men hvis størsteparten af investeringer udelukkende placeres i centerbyerne, og
landdistrikternes naturlige samlingspunkters samtidig lukkes ned, så dør de lige så langsomt.
En investering i landsbyskolerne er en investering i kommunen.
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Vi savner en langsigtet strategi for landdistrikterne
Vi opfordrer til, at der udarbejdes en samlet strategi og værdisæt for landdistrikterne i Skanderborg
Kommune. Det kan være afsæt for det fremtidige strukturarbejde og investeringerne i by og land, før man
beslutter sig for eventuelle skolelukninger eller andre tiltag, som har vidtrækkende konsekvenser.
Der er behov for en grundig diskussion om landsbysamfundenes værdi i Skanderborg Kommune. Der er
behov for, at politikerne tager en overordnet beslutning, som rækker langt ind i fremtiden, så
landsbysamfundene ikke skal kastes ud i denne turbulens med få års mellemrum.
Med venlig hilsen,
Skolebestyrelsen i Veng Skole og Børnehus
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

22.10.2020

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

Bente Andersen og Karl Ole Jokumsen

For- og mellemnavn(e)

Bente Andersen

Efternavn

Jokumsen

Vejnavn

Svejstrupvej

Husnummer

8

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
Y1XALUY

Det er helt forkert at nedlukke Bjedstrup Skole.
Det er skuffende at se, hvordan Byrådet i Skanderborg er på vej
med at ville svække og lukke noget af det vigtigste vi har - den
lokale skole.
Karl Ole har boet hele sit liv i området. Bjedstrup Skole har altid
været med til at binde de små samfund sammen. Binde os
sammen herude, på trods af forskelligheder og generationer.
Børnene har kunnet cykle og gå i skole og møde omgivelserne
fra og til skole. Snakke med naboens hund og vinke til os som
naboer.
Hvorfor slå de små samfund i stykker?
Vi har ansatte, som har børn der går på Bjedstrup Skole. De
elsker Bjedstrup Skole. Det er forstemmende og uforståeligt,
hvorfor man politisk vil tage det fra dem og alle de andre børn i
området.
Skolen i Bjedstrup har altid været god til at inkludere. Vi har mødt
tilflyttere som har haft børn i en stor skole. Det var ikke rart,
fortalte de. Men da børnene kom til Bjedstrup Skole, så
blomstrede børnene pludselig op og følte sig set, hørt og
accepteret. Den slags historier er der mange af, rigtig mange.
Det bliver et kæmpe tab for os, hvis I politikere vælger at
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fortsat fra foregående side...
nedlægge og centralisere, og det virker både ulogisk og
ugennemtænkt.
Hvorfor skal de små samfund slås i stykker, spørger vi? I kan nå
at lave det om. Det vil være det rigtige at gøre.
Med gode hilsner,
Karl Ole Jokumsen og Bente Andersen
Svejstrup Østergaard.
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

22.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
Y1XALUY
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

23.10.2020

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

Forældrebestyrelsen Galten/Låsby Dagtilbud

For- og mellemnavn(e)

Dorrit Wiekhorst

Efternavn

Lewis

Vejnavn

Kirkevej

Husnummer

6

Etage
Side/Dør
Postnummer

8670

By

Låsby

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar - Galten- Låsby Dagtilbud.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

23.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
BEFUI85
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

23.10.2020

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

Blishønedalen 5

For- og mellemnavn(e)

Morten Meulengracht

Efternavn

Rasmussen

Vejnavn

Blishønedalen

Husnummer

5

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Bilag til høringssvar
- Lars Larsen Group køber vestermøllehøj-projekt.pdf
Høringssvar
- Høringssvar.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

23.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
D21TFBO
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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. Forslaget blev vedtaget med et snævert flertal på 16 stemmer mod 12
stemmer.
Da jeg er bosiddende på Blishønedalen (Anebjerg-området) i Stilling vil jeg/vi (muligvis) blive direkte berørt
af forslaget. På denne baggrund afgives der hermed høringssvar vedrørende forslagets pkt. 2 ”Skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen Skolen, Stilling Skole og Virring skole.”

Hvad skal jeg svare min datter (årgang 2015), når hun retorisk spørger mig:

”Far, jeg skal da gå på Stilling Skole ligesom min storesøster ikke?”

1. Forslaget er meget ukonkret
Det fremsendte forslag er meget ukonkret i forhold til hvilke ændringer der påtænkes og hvem der i givet
fald bliver berørt – man ved med andre ord ikke om man er ”købt eller solgt”.
Ved mailhenvendelse til ”strukturpostkassen” får jeg blot oplyst (9. september) ”Hvis forslagene vedtages
som beskrevet, vil der blive igangsat et afklarende arbejde i forhold til ovenstående, og derefter vil distriktsændringerne blive meldt ud”
Det havde i den grad gavnet den demokratiske og inddragende proces, som der lægges op til, om der var
foretaget en ”worst case” beregning eksempelvis hvis alle forslagets elementer vedtages, som de foreligger,
hvilke skoledistriktsændringer ville dette i givet fald medføre.
Så ville man kunne have en åben drøftelse og dialog herom – i stedet oplever man nu at nogle ”regnedrenge” har siddet nede i ”tårnet” på Fælleden og flyttet rundt på nogle tal i deres regnemodeller. Men det
er altså børn (og voksne) af ”kød og blod” det handler om, så det kan man ganske enkelt ikke være bekendt!

2. Bagvedliggende befolkningsprognose
Forslaget tager sit afsæt i den forventede udvikling i befolkningen for årene 2020-2037 i Skanderborg Kommune i rapport udarbejdet af Cowi som er tilgængelig på kommunens hjemmeside.

SamlePDF - side 87 af 161

Af rapporten1 fremgår at en stor del af ændringen i befolkningen herunder børnetallet kan forklares ved
ændret boligprogram. Således kan konstateres en ændring fra 176 (Boligprogram 2019) til 303 (Boligprogram 2020) svarende til en eksplosiv stigning på 127 (+72%) fsva. Stilling Skoledistrikt.
Af præsentation2 fra Byrådets budgetseminar i 2019 fremgår umiddelbart for Stilling Skoledistrikt samlet
200 (175 (Anebjerg) + 25 (Stilling Midtby) og der stilles derfor spørgsmålstegn ved denne eksplosive vækst i
elevtalsprognose 2019 for beror den stigning på konkrete og realiserbare planer eller blot luftige tanker?
Da vi i 2014 undersøgte, hvor vi skulle bosætte os, var målet at finde et sted, hvor vi kunne blive en aktiv
del af et lokalsamfund og derudover naturligvis en lokal skole som det naturlige samlingspunkt for børn (såvel som forældre).
Dette fandt vi her i Stilling tilmed med optimal beliggenhed ift. daginstitution, skole, fritidsaktiviteter, natur/rekreative områder, indkøbsmuligheder samt infrastruktur. Af lokalplanen3 gældende for området hvor
vi er bosiddende, fik man en naturlig forventning om at dette var sikret.
Yderligere lokalplaner er efterfulgt og senest for Hvidkløverhøjen/Følfodhøjen 4 og heraf fremgår ”Prognoserne viser, at der er god plads på Stilling Skole til flere elever på alle årgange.”
Vi har således alle købt i den trygge forvisning om en skolegang på en skole i cykelafstand for alle aldre, og
med dette forslag vil vore børn i givet fald skulle cykle dobbelt så langt5 og kommunen vil i givet fald også
være forpligtet til at sørge for befordring af børnehaveklassebørn samt 1. – 3. klassetrin6
Det rejser derudover nogle følge-spørgsmål:
-

-

Vil der være ”søskende-garanti”?
o Vores ældste datter (årgang 2013) går på Stilling skole, men hvad med vores datter (årgang
2015) og søn (årgang 2018)
Kan/tør man stole på kommende lokalplaner o.l. når kommunen pludselig ”trækker tæppet væk
under én”?
o Jeg ville som mulig/kommende tilflytter blive afskrækket, når noget så essentielt som skolen pludselig ”flyttes” -> de(n) mulig(e) tilflytter(e) finder andre steder at bosætte sig (og
lægger deres skat i en anden ”kommunekasse”) -> holder Boligprogrammet for 2020 stadig?

Vi havde aldrig købt grund og bygget hus i Stilling, hvis vores børn (eller nogle af dem ?!) skulle gå på skole i
en anden bydel – det er jo lidt som at sætte sig mellem to stole – børnenes hverdag (skole, kammerater,
fritidsaktiviteter mv.) foregår i en anden bydel end hvor de er bosiddende.

1

”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
3
Lokalplan nr. 1036 - Anebjerg
4
Lokalplan nr. 1092 – Boligområde ved Anebjerggaardsvej
5
Egen opmåling viser at der fra Blishønedalen 5 til Stilling Skole er 1,57 km. og tilsvarende fra Blishønedalen 5 til Niels
Ebbesen Skolen 3,20 km.
6
§26 i LBK nr. 1396 af 28/9-2020 (bekendtgørelse af lov om folkeskolen)
2
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3. Realisering af ”Anebjerg”
Realiseringen af Anebjerg har pågået i flere år og er ikke færdig endnu. Jeg syntes dog, at man skylder beboerne i området – såvel eksisterende som kommende – en grundig analyse / plan for færdiggørelsen herunder at inddrage hensynet til folkeskolen / elevtalsprognose.
Det vil være naturligt, at man her også inddrager sandsynligheden for realisering af det enkelte ”delprojekt”. Eksempelvis har projektet ”Vestermøllehøj” tidligere været behandlet i blandt andet Miljø- og Planudvalget (pkt. 112 d. 12/6-2018) og forleden kunne man læse7 at Lars Larsen Group har købt sig ind i netop
”Vestermøllehøj” projektet – et projekt med ca. 180 boliger. Jeg syntes derfor, at man skylder alle interessenter at ”genbesøge” og opdatere de videre planer for færdiggørelsen af Anebjerg.
Umiddelbart så er Vestermøllehøj projektet beliggende i Virring Skole distrikt, men det ligger tættere på
Niels Ebbesen Skolen og hvor der endda i dag findes en sikker ”skolesti”.

4. Udskolingen på Stilling Skole
Som et muligt alternativ til at ændre på skoledistriktet for Stilling Skole vil jeg i stedet foreslå, at man overvejer mulighederne for at flytte hele eller dele af udskolingen fra Stilling Skole til Niels Ebbesen Skolen for
at udnytte eventuelle ledige lokaler der.
De yngste skolebørn vil således uændret have tilknytning til den folkeskole som ligger nærmest og kan
starte i skolen sammen med deres legekammerater fra børnehaven. Man undgår således at ”udstøde” de
borgere der er bosiddende ”udenfor Virringvej” fra Stilling.
De større elever vil bedre kunne forstå rationalet bag ved flytningen og en anden stor styrke vil være at de
kommer tættere på 10. klasse-centret (UCS10) samt de videregående uddannelser i form af såvel Skanderborg Gymnasium samt SCU.

5. Afrunding
Jeg vil således afslutningsvis opfordre til at Byrådet nøje gennemgår de videre planer for færdiggørelsen af
Anebjerg og her naturligt inddrager det samlede behov for den nødvendige infrastruktur (herunder selvfølgelig også folkeskole).
På denne baggrund kan man på et mere realistisk grundlag beregne de konkrete økonomiske konsekvenser
– og her vil jeg ligeledes opfordre til at alle aspekter blive inddraget – for det er jo ikke nok at der er klasselokaler nok, for hvordan med halkapacitet, faciliteter til det øgede antal lærer på skolen, evt. omkostninger
til befordring og eksempelvis driftsomkostninger (det er almindelig kendt at driftsomkostningen/vedligehold ved nye lokaler er lavere end ved lokaler af ældre for her ikke at nævne indeklima, lydisolering mv.).
Dette skylder man alle som allerede har bosat sig i Anebjerg – og ikke mindst dem som for fremtiden overvejer at bosætte sig i Skanderborg Kommune!
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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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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

24.10.2020

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

Bofællesskabet Kirstinelund

For- og mellemnavn(e)

Jane

Efternavn

Mondrup

Vejnavn

Bjedstrupvej

Husnummer

15

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar Kirstinelund.docx

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

24.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
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I bofællesskabet Kirstinelund, som ligger i landsbyen Bjedstrup, bor vi 45 mennesker i alt, børn og
voksne. Man kunne måske tro at det var nok for os – at vi har nok i vores eget, lille fællesskab og
ikke behøver at interessere os for omverdenen, men sådan er det på ingen måde. Vi er fuldstændigt
klar over hvor vigtigt det er at være en del af et levende lokalsamfund.
Bjedstrup skoledistrikt har altid været et dejligt område at befinde sig i, men i en årrække var det et
sted hvor det var småt med tilflytningen, især af unge mennesker, og vi har ikke altid haft let at
finde nye beboere til bofællesskabet. Det har så ændret sig, temmelig markant, i de seneste 5-6 år
hvor folk i 20’erne og 30’erne er begyndt at strømme til området. Der er naturligvis tale om en
selvforstærkende effekt, hvor unge mennesker flytter til fordi andre gør det – men hvis folk ikke
havde muligheden for at lade deres børn gå i daginstitution og skole lokalt i området, var der næppe
så mange som ville vælge at komme hertil. Den positive udvikling kan hurtigt vendes.
Vi, der bor på Kirstinelund, tager del i det lokale liv på mange måder, og langt de fleste af disse er
på en eller anden måde knyttet til skolen. Der findes enkelte andre samlingspunkter i området,
primært Mejeriet i Alken, men Aken har den fordel at være stationsby. De andre landsbyer i området
har først og fremmest skolen. Her har gymnastik- og rollespilsforeningen deres egne lokaler, og
mange andre foreninger afholder møder og arrangementer på stedet. Der er højskoleaftener og
koncerter, og borgerforeningen i Bjedstrup byder til fællesspisning eller fest. Skolen er vores
beboerhus. Den er stedet hvor børnene går op og står på rulleskøjter og skateboard i weekenden.
Hvor man kan bruge legepladsen, boldbanerne og skoven udenfor skolens åbningstid. Og omvendt
bruger skolen og børnehuset også os. Man hører tit lyden af børnestemmer når udeskolen eller
børnehaven går tur gennem vores grund, høster pil fra vores pilemark eller hilser på vores får, høns
og heste. De ved at de kan bruge os, ligesom vi bruger dem. Det er det som skaber et lokalsamfund:
At man kender hinanden, besøger hinanden, hjælper hinanden og laver ting sammen.
Uden Bjedstrup Skole ville Kirstinelund være en helt anden form for bofællesskab. Selv med den
bedste vilje ville vi ikke kunne opretholde den form for gensidig åbenhed overfor lokalsamfundet
som findes nu. Og selvom vi er glade for vores eget, lille fællesskab, så er det kun som det er i kraft
af det større fællesskab. Vi betegner os som et økosamfund, og det vil man måske i første omgang
forbinde med naturlige byggematerialer, selvforsyning og alternative opvarmningsløsninger. Men
hvis man skal tale om bæredygtighed, må man først og fremmest tænke i sammenhænge. Det nytter
ikke noget at lukke sig inde i en boble af selvretfærdig økologisk livsstil, 45 mennesker nede ad en
grusvej – og det har vi heller ikke lyst til.
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Bjedstrup skoledistrikt er et område med virkelig gode forudsætninger for at udvikle sig
bæredygtigt. Bæredygtighed er et ord som kan bruges om natur og klima, men selvfølgelig også om
økonomi – og vi er helt klar over at økonomien også er en faktor. Men hvis man kun forholder sig
til økonomisk bæredygtighed ved at skære ned og centralisere, undergraver man enhver mulighed
for at landsbysamfundene kan blomstre. Som alle andre her i området er vi på Kirstinelund
afhængige af at politikerne ser landområderne som et sted hvor folk skal leve deres liv – ikke bare
et sted hvor man til nød kan flytte ud og bo fordi det er billigt. Vi vil være en del af et levende
samfund, som vi er det lige nu. Sådan bliver det ikke ved med at være hvis Bjedstrup Skole lukker.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

25.10.2020

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

Skolebestyrelsen på Højboskolen i Hørning

For- og mellemnavn(e)

Peter

Efternavn

Staghøj

Vejnavn

Elgårdsmindelunden

Husnummer

83

Etage
Side/Dør
Postnummer

8362

By

Hørning

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- 20201025_Høringssvar_Skolestuktur.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

25.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
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Hørning d. 19. okt. 2020
Høringssvar vedr. forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud i Skanderborg kommune

Skolebestyrelsen på Højboskolen i Hørning vil gerne anerkende det store arbejde, som både politikere og
embedsfolk har leveret i relation til forslaget om en ny struktur for skoler og dagtilbud i kommunen.
Vi har forståelse for, at det er en svær opgave at skabe forandringer på dette område og derfor se vi også
frem til, at der igen bliver ro på området til gavn for alle vores elever samt personale.
For en god ordens skyld, vedlægger vi vores brev i forhold til byggeriet af en ny 4-sporet indskoling i
Hørning. Det er indirekte relateret til skolestrukturen i Hørning.
Ud over dette, har vi ikke yderligere kommentar.

På vegne af skolebestyrelsen på Højboskolen.
Peter Staghøj
Skolebestyrelsesformand
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Hørning d. 01. sept. 2020
Kære Undervisnings- og Børneudvalg og øvrige Byrådsmedlemmer,

Første og fremmest vil vi gerne takke for et godt møde med en del af Undervisnings- og børneudvalget før
sommerferien.
Vi synes mødet var godt og konstruktivt, om end vi godt kunne have ønsker os, at man havde sendt den
opdaterede prognose til os på forhånd. Vi noterede os dog, at repræsentanterne fra udvalget havde mange
rosende ord om Højboskolen, og den måde vi griber tingene an på.
Når det er sagt, så har vi naturligvis kigget på de opdaterede prognoser efterfølgende, og selv om
udvalgsmedlemmerne på mødet forsøgte at berolige os med, at de nye tal så meget bedre ud, så har vi som
forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen stadig svært ved at bevare helt den samme optimisme som
udvalgets medlemmer havde på mødet.
Så vidt vi kan se på tallene, så er der stadig en overhængende fare for, at Højboskolen fremover kun får 2
spor – i hvert fald, hvis man ønsker at udnytte kapaciteten på den kommende nye skole fuldt ud, og som vi
også gav udtryk for på mødet, så er det vigtigt at man har dette for øje, da det efter vores overbevisning vil
medføre at en relativt større del af de stærkeste elever vil forlade Højbo skolen.
Vores bekymring er derfor fortsat, at der er stor risiko for at Hørning fremadrettet ikke får to ligeværdige
skoler, som ellers var udgangspunktet i §17-udvalgets indstilling.
Vi erkender, at beslutningen om en ny 4-sporet indskoling er truffet, og selv om vi stadig mener at det
strider mod den indstilling som §17-udvalget indgav, og at vi derfor burde have været inddraget inden
beslutningen blev truffet, så skal vi i stedet se fremad, og arbejde for at få de bedst mulige skoleforhold i
Hørning.
Vi ønsker dog fortsat at få svar på, hvordan man med planerne om at bygge en ny 4-sporet indskoling vil
forhindre en skævvridning mellem skolerne i Hørning?
Vi forventer desuden, at vi i løbet af efteråret kan invitere hele Undervisnings- og Børneudvalg på besøg på
Højboskolen for at vise vores samlet plan for moderniseringen.

På vegne af skolebestyrelsen på Højboskolen.
Peter Staghøj
Skolebestyrelsesformand
Mail: pstag@post.tele.dk
Mobil: 2183 3420
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

25.10.2020

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

Borgergruppen Stjær i Udvikling

For- og mellemnavn(e)

Marie Svensmark

Efternavn

Hulgaard

Vejnavn

Enebærvej

Husnummer

1

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Kære Byråd i Skanderborg Kommune,
Borgergruppen Stjær i Udvikling fremsender hermed høringssvar
til forslaget til ny struktur for skoler og dagtilbud i Skanderborg
Kommune, som er sendt i høring d. 2. september 2020.
Stjærskolen i den nye skolestruktur
Høringssvaret fra Stjær i Udvikling består dels af rapporten
Samlet input til ny skolestruktur i Skanderborg Kommune og dels
af dette følgebrev.
Rapporten blev i foråret 2020 fremsendt som en del af vores
input til de forslag til ændringer i skolestrukturen, der tidligere har
været fremlagt.
Rapporten er blevet til som et resultat af en proces, der har
involveret mange borgere i Stjær, Storring og andre nærliggende
lokalsamfund. I rapporten bliver det blandt andet belyst, hvad
konsekvenserne for Stjærskolen og lokalsamfundet vil være ved
det tidligere fremsatte forslag om at lukke udskolingen på
Stjærskolen. Der er i rapporten redegjort for, at der på
Stjærskolen er høj faglighed, god trivsel og en stærk lokal
forankring. Skolen har et konstant fokus på at skabe den bedst
mulige kvalitet for den enkelte elevs faglige niveau samt sociale
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fortsat fra foregående side...
trivsel, hvilket både er enestående i Skanderborg Kommune og
på landsplan. Således viste en undersøgelse fra 2019, at
Stjærskolen målt på afgangselevernes karaktergennemsnit var
nr. 15 blandt landets 803 folkeskoler.
I rapporten er der præsenteret to løsningsforslag for Stjærskolen,
som både vil sikre udskolingen i Stjær med det nuværende høje
faglige niveau og den høje grad af trivsel, og samtidig er
økonomisk bæredygtige løsninger.
Vi har med glæde konstateret, at det forslag til en ny
skolestruktur i Skanderborg Kommune, som nu er sendt i høring,
vil sikre, at udskolingen på Stjærskolen bliver bevaret. Desuden
kan vi konstatere, at den del af forslaget, der omhandler
Stjærskolen, ligger tæt op af et af de løsningsforslag, som vi har
præsenteret i rapporten, nemlig et matrikelfællesskab, hvor den
ledige kapacitet på skolen bringes i spil i forbindelse med det
planlagte nye dagtilbud.
Etablering af børnehaven på samme matrikel som skolen ligger
også tæt op ad visionerne i helhedsplanen for et kommende
Kulturkraftværk i Stjær. Et Kulturkraftværk, der skal binde skolen,
dagtilbud, hallen, forsamlingshus, menighedsråd m.m. sammen
på arealerne rundt omkring skolen og hallen, og som vil
understøtte og danne ramme om det aktive lokalsamfund og den
lange liste af fællesskaber og foreninger, der findes i Stjær og
omegn. Som aktiv centerlandsby i Skanderborg ser vi meget frem
til dette skridt på vejen til en styrket indsats for vores børn og
vores lokalsamfunds sammenhængskraft. Eneste bekymring vi
fortsat har er, at det nuværende foreslåede budget til etablering
af en børnehave på Stjærskolens matrikel er 3 millioner mindre
end det tidligere estimat, der forelå. Dette vil vi meget gerne
opfordre til at genoverveje, så budgettet kommer til at følges med
ambitionerne for en nybygget børnehave til Stjær og omegns 3-6årige børn.
Proces og dialog
Siden Undervisnings- og Børneudvalget i slutningen af 2019
vedtog en række kvalitetsmarkører og organiseringsprincipper for
den nye skolestruktur i Skanderborg Kommune, har vi i
Borgergruppen Stjær i Udvikling arbejdet for at bevare
udskolingen på Stjærskolen, samt for at eventuelle beslutninger
om ændringer på Stjærskolen skulle tages på det rigtige
grundlag. Det har således været en lang proces, som blandt
andet har indeholdt følgende milepæle:
Afholdelse af borgermøde på Stjærskolen d. 4. februar
2020, hvor omkring 360 borgere, politikere og andre
interesserede deltog.
Indsamling af 1165 underskrifter for at bevare
udskolingen på Stjærskolen! Over 80 % af alle voksne i Stjær
skoledistrikt skrev under på at bevare udskolingen. Derudover
skrev 133 unge under på en særlig ungeindsamling, som
elevrådet har gennemført. Underskrifterne blev overrakt til
Borgmester Frands Fischer og Formand for Undervisnings- og
Børneudvalget Trine Frengler på Fælleden d. 26. februar 2020.
Udarbejdelse og fremsendelse af rapporten Samlet input
til ny skolestruktur i Skanderborg Kommune. Rapporten blev
fremsendt pr. mail d. 30 april 2020 og udleveret fysisk til et
byrådsmøde cirka to uger senere.
Gennem hele processen har vi i borgergruppen Stjær i Udvikling
haft fokus på at indgå i en god og konstruktiv dialog med
Skanderborg Kommune om udviklingsmuligheder for Stjærskolen
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fortsat fra foregående side...
og vores lokalsamfund. I politikere har mødt os med stor
interesse og anerkendelse, og vi vil gerne sige tak til alle Jer,
som vi har været i dialog med i denne proces. Ikke mindst vil vi
gerne sige tak til alle, der deltog i borgermødet på Stjærskolen,
og tak til Frands Fischer og Trine Frengler, der tog imod vores
underskrifter på Fælleden.
Vores fokus er og har hele tiden været at kæmpe for, at
udskolingen på Stjærskolen skal bevares i den nye skolestruktur.
Samtidig skal det understreges, at vi har stor sympati for
borgerne i de landsbyer i Skanderborg Kommune, som risikerer
at få lukket deres lokale skoler som følge af det fremsatte forslag
til ændringer i skolestrukturen. Vi ved, at skolen er en af de
vigtigste grundpiller i lokalsamfundet, og en lukning af en skole
kan derfor have vidtrækkende konsekvenser. Hvis Skanderborg
fortsat skal være en kommune, der styrker lokalsamfundene og
gør dem attraktive for både nuværende og kommende
indbyggere, så husk, at skolerne er livsnerven i vores
lokalsamfund og for mange af os er de faktisk en af de
væsentligste årsager til, at vi har bosat os, hvor vi har!
Med venlig hilsen
Borgergruppen Stjær i Udvikling
Vedhæftninger

Bilag
Bilag til høringssvar
- Stjærskolen_Samlet input til ny skolestruktur i Skanderborg Kommune_2020.pdf

Dato og underskrift
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25.10.2020
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

25.10.2020

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

Mig selv og min familie

For- og mellemnavn(e)

Gitte Hohwü

Efternavn

Jakobsen

Vejnavn

Skovsangervej

Husnummer

21

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Høringssvar til forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud i
Skanderborg Kommune.
Jeg vil begynde med at udtrykke stor opbakning til de mange
gode argumenter for at bevare Anebjergs tilknytning til Stilling
Skole, samt bekymring for, at dette skal ændres, så vi i stedet
kommer til at høre til enten Virring eller Niels Ebbesen skolen.
Jeg vil derfor ikke gentage disse, da jeg har en forventning om, at
I politikere vil tage dem seriøst og lave yderligere undersøgelser,
hvor der er behov for dette, før I træffer en beslutning. Således at
beslutningen træffes på et ordentligt grundlag, så vi fortsat kan
have tillid til vores folkevalgte i kommunen.
Jeg vil dog gerne tilføje et par ekstra spørgsmål/ ideer .
Har man overvejet at flytte specialklasserne fra Stilling Skole til
Niels Ebbesen skolen? På denne måde vil der kunne skabes
ledig plads til de mange kommende elever på Stilling Skole, så
skoledistrikterne ikke skal ændres og spare anlægsudgifter
fortsat. Samtidig vil specialklasserne fra Stilling Skole kunne
blive en del af den nyetablerede vidensklynge på Niels Ebbesen
skole og drage fordel af den kompetenceudvikling og
specialisering, der vil være mulig her. Desuden vil der også
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fortsat fra foregående side...
kunne spares på kørselsordningen til børnene, der kommer til at
gå der, da der vil kunne drages nogle logistiske økonomiske
fordele ved at samle flere af de elever, der har brug for en
kørselsordning. Jeg har fuld forståelse for, hvis elever og deres
forældre fra specialklasserne på Stilling skole vil være bekymret
for et geografisk skoleskifte med nye rammer, da dette ikke vil
være hensigtsmæssigt for alle disse elever. Men da
pladsproblemet på Stilling skole jo som flere gange nævnt ikke er
akut, bør der også være plads til, at denne flytning kan ske ved
en løbende udfasing af special klasserne på Stilling skole ,
samtidig med en løbende udvidelse af
videns klyngen på Niels Ebbesen skolen. På denne måde kan
man undgå skoleskifte for den enkelte specialklasseelev.
Som man kan høre i medierne, er der ikke længere flertal for
lukning af bl.a. Bjedstrup skole, hvortil det var forslået at flytte
afd. D fra Låsby skole. Hvor tænker man så afd. D skal placeres?
Har man ligeledes overvejet at flytte denne til Niels Ebbesen
skolen , og lade den blive en del af vidensklyngen der?
Mvh Gitte. (Mor til 2 drenge, der glæder
sig til at skulle gå i skole på Stilling Skole
med sine venner, som bor i Stilling Gram)(Tilflytter til
Skovsangervej, fordi det netop hører til Stilling skole)

Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

25.10.2020

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

25.10.2020

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)

Martin

Efternavn

Ingemann-Kristiansen

Vejnavn

Hjorts Alle

Husnummer

34

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Den planlagt ændring mellem skoledistrikteterne Virring Skole,
Stilling Skole og Niels Ebbesen Skolen bør have en særskilt
høringsproces. At lave en så stor ændring, der kan få indvirkning
på lokalsamfundene bør have fuld fokus så skolebestyrelserne og
forældrene kan være med i en proces, der bliver så åben som
muligt.
I Anebjerg kan en ændring af skoledistriktet få store
konsekvenser for områdets lokale forankring til Stilling by. Der er
en hel naturlig tilknytning til Stilling by og skole som er
baggrunden for nuværende og fremtidige beboeres valg af
området.
Da stregerne for de nye distrikter ikke er tegnet endnu, er der
mange ubesvarede spørgsmål , ikke mindst for Virring
skoledistrikt. Bliver distriktet mindre og dermed færre elever på
Virring skole?
Virring er en by i vækst, hvordan imødekommes det med teksten
i aftalen om at Med distriktsændringen er forventningen, at
anlægsbehovet i Stilling og Virring bliver reduceret med henblik
på en besparelse på anlægsudgifter . Betyder det ,at hvis der i
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fortsat fra foregående side...
fremtiden bliver kapacitets udfordringer på Virring skole, vil der
ikke blive foretaget investeringer og kan det have konsekvenser
for overbygningen? Skoledistriktsændringen er blot en del af
mange elementer i den nye skolestruktur og de berørte bliver
efterladt med flere spørgsmål end svar.
Derfor bør der laves en selvstændig høringsproces, hvor alle
aspekter kan komme frem så beslutningen sker på det bedst
mulige grundlag.
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

25.10.2020

Se signeringsoversigt
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

26.10.2020

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)

Jacob Brinth

Efternavn

Assenholm

Vejnavn

Blishønedalen

Husnummer

22

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Læs mig fra start til slut.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

26.10.2020

Se signeringsoversigt
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Læs mig fra start til slut
Jeg kan se, at der ligger rigtig mange høringssvar allerede, og jeg gætter på, at du kære politiker måske har
læst tilpas mange til, at de sidste kun bliver skimmet.
Jeg håber, du vil tage dig tid til at læse mit. Ikke bare skimme, men rent faktisk læse det grundigt. Mine
børns skolegang afhænger nemlig af dig og dine kollegaer i byrådet, og derfor betyder din mening meget
for mig.
Jeg hedder Jacob, og jeg bor på Blishønedalen i Stilling sammen med min kone og mine to drenge. Jeg vil
gerne argumentere for, at børn i de allerede etablerede udstykninger i det nordlige Anebjerg (herunder
vejene Agerhønebakken, Blishønedalen, Hvidkløverhøjen og Følfodhøjen) fortsat skal være tilknyttet Stilling
Skole.
Mit argument bygger blandt andet på det faktum, at førnævnte veje ligger indenfor byskiltet til Stilling. Vi
er en del af Stilling by, og vi er en del af lokalsamfundet Stilling-Gram. Derfor skal vores børn selvfølgelig
også gå på Stilling Skole.
Når I sidder og snakker skoledistriktsændringer, så er det nemt bare at trække en streg et sted. Især hvis
den streg følger en fin landevej, som den der går mellem nybyggerområderne i det nordlige Anebjerg og de
øvrige villakvarterer i Stilling.
Men Virringvej er altså ikke en tresporet motorvej, der afskærer os fra resten af byen. Der er anlagt flere
tunneller samt en rundkørsel, hvilket gør det både nemt og trygt at krydse vejen på gåben eller cykel.
Vi er en del af Stilling by på papiret, men vi er det så sandelig også i hjertet. Vi har bosat os netop her for at
blive en del af et rart, trygt og børnevenligt nærmiljø med en god skole som forankring. Vi føler os som en
del af Stilling, og derfor bliver jeg utrolig frustreret ved tanken om, at mine børn måske ikke skal gå på
Stilling Skole som forventet.

Hvilken vision har du for Skanderborg Kommune?
Hvad er det egentlig, I vil med Skanderborg Kommune? Og hvad vil du?
Vil du stemme for en plan om besparelser, som splitter et skrøbeligt lokalsamfund og fjerner børn fra deres
nærmiljø og deres venner?
Vil du lade små 6-årige børn tage skolebussen, når de i stedet kunne cykle og nyde godt af både frisk luft og
motion?
Og vil du fjerne dem fra alle deres venner i børnehaven, som gerne må få lov at starte på Stilling Skole, bare
fordi de bor på den rigtige side af Virringvej?
Begge mine drenge går i børnehave i Bifrost, som ligger lige på den anden side af Virringvej. De har knyttet
nære bånd til de andre børn i institutionen, og de glæder sig til at følges med dem i skole.
Lad nu være med at tænke budget før mennesker. Det her handler om mennesker. Det handler om små
børn, som tror, de skal gå på Stilling Skole, for det skal alle de andre jo. Små børn, som allerede nu spiller
fodbold og går til gymnastik på Stilling Skole. Små børn, som bare gerne vil være en del af den by, de bor i.
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Politik handler ikke om at gøre alle borgere tilfredse, for det er noget nær umuligt. Men det handler om at
gøre så mange som muligt glade, og det har du chancen for her.
Der er ingen grund til, at mine børn ikke skal høre til Stilling Skole. Ifølge prognoserne er der ingen akutte
kapacitetsproblemer – de opstår først senere. Og de kan løses ved at lade kommende udstykninger høre til
et andet skoledistrikt.
Eller måske skulle I bare lave de tilbygninger på Stilling Skole, som der er brug for og æde den kamel, der vil
komme økonomisk.
Det er jer, der har givet tilladelse til de mange nye udstykninger på Anebjerg. Det er jer, der har skrevet i
lokalplanen til netop disse udstykninger, at alle børn forventes at kunne gå på Stilling Skole. Og det er jer,
der står med ansvaret for at ikke at ødelægge det fantastiske nærmiljø, som allerede eksisterer i Stilling by.
Det er okay at lave fejl. Men det er ikke okay at frasige sig ansvaret for dem. I har selv valgt at udvide
Stilling by. I har valgt at etablere et område, som tiltrækker familier med små børn. Nu må I stå ved den
udvidelse og give os den plads i lokalsamfundet, som vi fortjener.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

26.10.2020

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)

Tania Nørgaard

Efternavn

Christensen

Vejnavn

Agerhønebakken

Husnummer

10

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar Anebjerg.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

26.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
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Kære udvalg. Kære Trine.
Jeg var stolt over at bo i Skanderborg. For Skanderborg havde et godt ry. Det var en kommune
man gerne ville bo i, og ikke mindst en kommune man gerne ville fortælle, at man boede i. Her
havde vi det godt. Her værnede man om byen, om de tilbud der blev givet til alle aldersgrupper,
om vores kulturliv, vores omgivelser, om naturen og (indtil nu) om de mennesker der bor her.
For det er netop de mennesker, der bærer hele byens rygte på sine skuldre.
Det er dem, man skal passe på.
Vi flyttede til Stilling for 6 år siden. Med hjertet og tankerne om familieliv. Fordi Stilling er en del af
Skanderborg kommune, hvor man havde styr på tingene. Styr på alle de faktorer, som skulle
udgøre fremtiden for vores liv og vores familie. Styr på dagsinstitutioner, styr på fritidstilbud, styr
på intrastrukturen og styr på skolegangen. Vi følte os 110% sikre på, at her ville vi få præcis den
fremtid og hverdag, som vi havde drømt om. I skanderborg. Den kommune som jo havde styr på
det.
Nu sidder vi desværre ikke længere med den følelse. Der er ikke længere styr på det, og
stoltheden over at bo i Skanderborg er erstattet med tvivl og fraflytningstanker. Og jeg kan ikke
beskrive med ord, hvor ærgerlige vi er over at sidde i denne situation.
Vi valgte at bygge hus på Agerhønebakken, som er en del af Anebjerg. Her bor vi tæt på farmor
og farfar, tæt på vores bedste venner, tæt på dagsinstitution og tæt på Stilling skole. Lige nu er vi
dog i tvivl om, om vi valgte forkert. For det Anebjerg som i lokalplanerne blev ‘solgt’ som en del af
nærmiljøet i Stilling, som en del af et lokal samfund og som en del af den lokale skole, er måske
ikke længere en del af alt dette.
Har vi købt et hus på den ‘forkerte’ side af vejen?
Har vi valgt at bo sådan, at vores søn på 5 år ikke får lov at gå i skole med sine
børnehavekammerater?
Skal vi virkelig til at snakke om en ‘rigtig’ og en ‘forkert’ del af Stilling?
Må vi ikke længere tilhøre det lokalsamfund, som vi så inderligt gerne vil støtte op om?
Bliver vi fravalgt og gjort til et ‘ingenmandsland’ mellem Stilling og Skanderborg?
Som I nok kan se går der mange tanker igennem vores hoveder for tiden. For ingen kan fortælle
os, om Anebjerg er købt eller solgt. Ingen kan fortælle os, om stregen er sat. Eller hvor den skal
sættes. Og ingen kan fortælle os, hvad vi skal fortælle vores søn på 5 år, som skal starte i skole
næste sommer.
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Når vi besøger Stilling skole for at stemme til kommunalvalget og vise vores vores støtte til
kommunen (og til jer), så peger han stolt på skiltet og siger ‘Her skal jeg gå i skole. Ligesom dig
far, ik?’. Og hans far kan ikke svare ham.
Når vi hver lørdag spiller fodbold med de andre jævnaldrende på Stilling skole’s boldbaner, så er
alle drengene og pigerne enige om, at der skal de sammen gå i skole, når de er store nok.
Størstedelen af forældrene kan bekræfte det, og vi står nogle få tilbage, som ikke kan.
Når vi ved aftensmadsbordet øver alfabetet (fordi han glæder sig!) og snakker om at han skal i
skole til sommer, så siger han “Jeg skal på Stilling skole ligesom Tobias og Johannes, for de er
mine bedste venner”. Og min mand og jeg kigger på hinanden, og ved ikke hvad vi skal svare
ham.
Når vi besøger skoletandlægen og stolte går derfra gennem skolegården, og han konstaterer at
‘her skal vi spille fodbold, mig og mine venner, når vi skal i skole’, så bliver han kun mødt med
stilhed fra os.
Når vi henter ham efter en legeaftale hos Alfred, som bor på ‘den rigtige side’ af Stilling, og
drengene slet ikke kan vente til de skal starte i skole sammen. Så kigger vi på Alfreds forældre, og
siger stille, at vi stadig håber og krydser fingre.
Når vi sidder under dynen om aftenen, snakker om dagen der gik, læser Orla Frøsnapper (i byens
ånd!), og vender alle de bekymringer en 5 årig måtte ha’, så har jeg lyst til at fortælle ham om den
usikkerhed hans far og jeg går rundt med. Men hver gang får jeg tårer i øjnene, og ved endnu ikke
hvordan jeg skal få formuleret, at hans forældre måske har valg forkert. Måske har været skyld i,
at han bliver frataget sine venner og sin trygge skolestart, sin mulighed for at cykle til og fra skole,
sin mulighed for at cykle op til farmor efter skole og sin mulighed for at blive en del af det børneog unge sammenhold alle de andre får i Stilling. Den by han bor i. Men som vi måske ikke får lov
at høre til.

Så kære Trine, kære udvalg.
Vil I ikke nok mærke efter.
Vil I ikke nok finde den Skanderborg-ånd frem, som vi flyttede hertil for.
Vil I ikke nok støtte op om de lokalsamfund, som vi andre så inderligt gerne vil støtte op om (hvis
vi får lov).
Vil I ikke nok give de børn, som bor i Anebjerg en fair chance for en tryg skolestart og et rigt
skoleliv med den sociale omgangskreds, som de allerede nu er ved at opbygge.
Vil I ikke nok give nærhedsprincippet en ekstra tanke.
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Jeg håber og tror til det sidste, at i alle sammen vil værne om det gode ry, som Skanderborg har.
Om den nærhed man finder i de lokale samfund. Og om de mennesker, som har valgt at bo netop
her. Så jeg om ikke så længe med stolthed i stemmen kan fortælle min søn, at han naturligvis skal
gå på Stilling skole. Ligesom hans far. Og ligesom Alfred, Johannes, Freja, Vigga, Tobias, Villads,
Magne, Sebastian og alle de andre rødder.

Kærlig hilsen
Tania Nørgaard Christensen
Mor til Emil på 5 år og Nola på 2 år
Agerhønebakken 10
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

26.10.2020

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

Stilling Idrætsforening

For- og mellemnavn(e)

Jesper Faurholt

Efternavn

Rasmussen

Vejnavn

Gunnarsvej

Husnummer

4

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

26.10.2020

Se signeringsoversigt
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Høringssvar til forslag om ny struktur for skoler og dagtilbud i Skanderborg Kommune
På vegne af Stillings Idrætsforening afgives herved høringssvar vedr. forslaget om
skoledistriktsændringerne mellem Niels Ebbesen Skolen, Stilling Skole og Virring Skole.
Vi er som udgangspunkt meget bekymrede over det fremstillede forslag – bekymrede for den direkte
trussel mod Stilling Idrætsforenings eksistensgrundlag.
Sport skal og bør dyrkes lokalt og sammen med klassekammerater – sport skal forankres lokalt for at sikre
opbakning til og fra det øvrige forenings- og forretningsliv. Dette arbejder alle vores frivillige og ledere for
at sikre hver dag og det bør kommunen også bakke op om.
Vi samarbejder med Stilling Skole for at sikre at byens unge mennesker oplever en sammenhæng mellem
skoleliv, fritidsliv og kammeratskaber. Vi gør dette for at være tæt på de unge mennesker i deres opvækst
og skabe en tryg base i Stilling. En base hvor de føler sig set, genkendt og anerkendt. Vi gør det for at vise
dem betydningen af et lokalsamfund og ser det også som en forklaring på hvorfor så mange børnefamilier
tilvælger/kommer tilbage til Stilling.
Ved at udskille Agerhønebakken, Blishønedalen, Følfodhøjen, Hvidkløverhøjen mv. fra skoledistriktet
bortfalder også en stor del af den fremadrettede ”fødekæde” til Stilling IF. Mulighederne for at introducere
breddeidrætten, holdfællesskabet og sammenholdet vil smuldre i takt med at dette rykkes ud i de
omkringliggende skoler. Kort sagt: Mange års frivilligt arbejde for at opbygge en klub, fastholde
medlemmer og tiltrække interessen fra tilflyttere vil være spildt.
At skabe et område hvor stisystemer, veje og cykelstier fra området alle fører til samlingspunktet omkring
Stilling Skole og Stilling Hallen giver ingen mening med dette forslag. hvis man nu i stedet arbejder på at
fordele familier og børn rundt til andre skoler og haller i kommunen.
Det kan endvidere overraske, at man fra kommunens side nu bruger manglende kapacitet på blandt andet
Stilling Skole som begrundelse for en så omfattende ændring – dette burde da være forudset, da man
påbegyndte de store udstykninger. Således at man ved samme lejlighed sikrede, at der var ressourcer til at
udvide kapaciteten i nærområderne i takt med at behovene opstår. Som idrætsforening er vi overraskede
over, at noget som vi har påpeget ved flere lejligheder også i forbindelse med udvidelsen af fælleden
pludselig kommer som en stor overraskelse.
Slutteligt kan det være svært at se logikken i, at man i disse tider hvor klima står øverst på dagsordenen
overhovedet overvejer at lave en struktur, der uden tvivl vil betyde at områdets børn og voksne vil blive
pålagt en langt større transportbyrde når børnene skal fragtes til og fra skole og andre fritidstilbud - Alle
tilbuddene er i Stilling - indenfor gå/cykelafstand.
Vi håber, at ovenstående kan bidrage positivt til at planerne omkring udskilning af ovenstående
skrinlægges/revurderes og at fokus rettes mod at tilpasse kapaciteten lokalt.
Med venlig hilsen
Forretningsudvalget i Stilling IF
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

26.10.2020

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

Min husstand

For- og mellemnavn(e)

Anne Kynde

Efternavn

Holm

Vejnavn

Blishønedalen

Husnummer

35

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Vi er en lille familie, der for 5 år siden flyttede fra Århus til Stilling.
Vi faldt straks for Anebjerg, Stilling - et naturskønt område med
stisystemer til Stilling by og skole, så vores børn trygt i fremtiden
selv kan cykle til og fra skole og idrætsgrene. Vi valgte at flytte til
Stilling, da vi havde hørt meget godt om lokalsamfundet med en
velfungerede idrætsforening og en skole med et rigtig godt ry. Vi
kommer begge fra små lokal samfund, hvor vi har gået i skole
med vores nabo børn og fodboldkammerater, så det var noget vi
vægtede meget højt, da vi skulle vælge vores families fremtidige
base.
Siden er familien udvidet og vi har to børn, som begge har gået i
Bifrost og er aktive i Stilling IF. Anders er desuden fodboldtræner
for sandkasse fodboldholdet i Stilling, hvilket han kun er i kraft af
vores tilknytning til lokalsamfundet i Stilling.
Vores ældste barn er netop startet i 0. klasse på Stilling skole og
hun har allerede nu formået selv at cykle til og fra skole, hvilket
kun er muligt pga. stisystemet og den korte afstand. Vores 3
årige snakker allerede om, at han glæder sig til han skal gå på
Stilling skole og cykle med sin søster.
Vi håber med baggrund i ovenstående inderligt, at vi som
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fortsat fra foregående side...
Anebjerg borgere kan få lov til at bevare tilknytningen til det
område, vi for 5 år siden faldt for.
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

26.10.2020

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)

Personalet på Hylke Skole og SFO

For- og mellemnavn(e)

Berit Møller

Efternavn

Christensen

Vejnavn

Grusløkkevej

Husnummer

6G

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar personale.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

27.10.2020

Se signeringsoversigt
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Høringssvar vedr. forslag om at lukke indskolingen på Hylke Skole
Hylke d. 26/10-20
Kære politikere, der er noget I har misforstået…

Hylke Skole er IKKE en selvstændig lille skole!
Hylke skole er en indskolingsafdeling i landsbyordningen Virring. Landsbyordningen Virring består af børnehaven
Tusindfryd og 0.-2. klasse placeret i Hylke samt Bakkehuset (vuggestue og børnehave) og skole for 0.-9. klasse placeret
i Virring. Indskolingen i Hylke er således en del af en større organisation.
Indskolingen i Hylke fungerer under fuld samdrift med Virring Skole, idet ledelse, teknisk personale samt
administrativt personale er fælles for de to afdelinger.

Indskolingen i Hylke er IKKE en dyr skole!
Udgifterne til ledelse, teknisk personale samt administrativt personale er nærmest lig nul, da der er fuld samdrift med
Virring Skole. Dette trådte i kraft 1/4-2020 da vores tidligere daglige leder gik på efterløn - altså efter arbejdet med
den nye skolestruktur var påbegyndt.
Fra og med August 2020 er der indført fuld samlæsning i Indskolingen i Hylke, idet 3 klasser (33 elever i alt) undervises
af to lærere (eller pædagoger) i samtlige skoletimer. I beregningerne som lægges til grund for forslaget om at lukke
Indskolingen i Hylke regnes der med 3 klasser som hver tillægges en udgift på 600.000 kr.- altså 1.800.000 kr. i alt. Da
der reelt set kun er to klasser vil den reelle udgift altså kun være 2 x 600.000 kr. = 1.200.000 kr. Derfor vil den reelle
klassekvotient også være 33 elever/2 klasser = 16,5 elever/klasse.
Der er desuden samdrift mellem Børnehaven Tusindfryd og SFO’en hver dag i tidsrummene 6.30-8.15 og igen 16.0017.00 samt i bred udstrækning i ferierne.
Udearealerne (legeplads, havearbejde, belysning m.m.) på Indskolingens område bliver vedligeholdt af frivillige i
samarbejde med byens Multihus og udgør således ikke en udgift for kommunen.
I januar 2020 tildelte Skanderborg Kommune en ekstra grundtildeling til Landsbyordningen Virring på 500.000. Denne
grundtildeling skulle dække udgifter til at drive indskolingen i Hylke herunder ledelse, administration, teknisk
personale, bygningsomkostninger (varme og el undtaget) og vedligehold. Tildelingen er dog ikke et reelt billede af
udgifterne (se ovenfor) men blot en skønnet tildeling. Desuden finder vi det tankevækkende at en sådan tildeling sker
efter man er påbegyndt arbejdet med den nye skolestruktur.
Den nye skolebygning fra 2015 er desuden energioptimeret med varmepumper.

Det kan Indskolingen i Hylke:
Vi har gennem de seneste 3-4 år arbejdet intenst med ”gode overgange” i landsbyordningen Virring. Vi arbejder med
at skabe en god og tryg overgang fra Børnehaven Tusindfryd til Indskolingen i Hylke gennem fælles morgensang,
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sommerfest, læsedage, ture, fastelavn, motionsdag m.m. Dette betyder at når de ældste børn fra børnehaven starter i
skole i August møder de ind til kendte lokaler, kendte kammerater og kendte voksne. Samdriften i ydertimer og ferier
hvor børnene passes sammen af enten pædagoger fra børnehaven eller SFO’en understøtter desuden dette.
Ligeledes arbejder vi sammen med indskolingsklasserne i Virring for at sikre en god og tryg overgang for børnene når
de skal starte på Virring skole i 3.kl. Vi besøger hinanden flere gange om året, vi arbejder sammen om skolefest og
emneuge og vi afholder fælles forældremøde/trivselsmøde for 2.årgang.
Børnene fra Indskolingen i Hylke klarer sig generelt godt fagligt (sammenlignet med deres parallelklasser på Virring
skole), de viser gode resultater i diverse tests (sammenlignet med landsgennemsnittet), og de roses for at være meget
socialt rummelige, engagerede elever og gode kammerater.

Det er vi bekymrede for hvis Indskolingen i Hylke lukkes:
Vi er yderst bekymrede for byens yngste børn, hvis der ikke fortsat er et skoletilbud lokalt. Vi er bange for at børnene
ikke får de samme betingelser for en god skolestart som deres jævnaldrende kammerater. Hvis Børnehaven
Tusindfryd ikke længere skal høre til landsbyordningen Virring og oven i købet skal modtage børn midlertidigt fra
andre områder i kommunen, hvordan sikrer man så den gode overgang? Børn på 5 år skal desuden med skolebussen
fra kl. 6.45 (de som bor først på ruten) og skal bruge op mod 2-2,5 timer om dagen på transport og ventetid. Tid deres
jævnaldrende kan bruge på leg og fritidsaktiviteter. Det er ikke fair at give børn så forskellige betingelser for en god
skolestart. Det nære kendskab til det enkelte barn samt barnets tryghed er efter vores overbevisning alfa omega for
en god skolestart og for evnen til at lære.
Derudover er vi bekymrede for Landsbyen Hylkes fremtid. Vi oplever en by med masser af liv, engagement og stor
frivillighed. Vi er bekymrede for at man med en lukning af Indskolingen i Hylke ikke på sigt vil opleve den samme
tilflytning af børnefamilier og at dette derfor med tiden vil betyde lukning af børnehaven, købmanden,
idrætsforeningen m.m.

Vi oplever landsbyordningen Virring som en utrolig veldrevet og velfungerende organisation. Ved at lukke
Indskolingen i Hylke vil man også lukke landsbyordningen. Det kan vi på ingen måde bakke op om.

Med Venlig Hilsen
Personalet i Hylkes Indskoling og SFO
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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)

Skolebestyrelsen ved Voerladegård Skole

For- og mellemnavn(e)

Ebbe Briggs

Efternavn

Bødtkjer

Vejnavn

Maskedal

Husnummer

37

Etage
Side/Dør
Postnummer
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By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar Voerladegård.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

27.10.2020

Se signeringsoversigt
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Til Skanderborg Byråd, Undervisnings- og Børneudvalget.
Vi vil som skolebestyrelse på Voerladegård Skole gerne takke Skanderborg Byråd for en konstruktiv
offentlighedsfase og anerkende lokalpolitikernes åbne og imødekommende dialog.
Vi ønsker som udgangspunkt at udtrykke vores tilfredshed med, at den foreslåede strukturreform
bevarer de nuværende aktiviteter på Voerladegård Skole. Vi forældre med børn på skolen er meget
bevidste om dens mange styrker: Den særlige aldersintegrerede teamstruktur med fokus på det enkelte
barns udviklingstrin; de praktisk-musiske aktiviteter, der præger skolens dagligdag og samler hele
lokalområdet i forbindelse med årets skolefester; og ikke mindst en lydhør og dynamisk ledelse og
personalegruppe, der fokuserer på vore børns tryghed, glæde og motivation og understøtter social og
faglig udvikling – for blot at nævne nogle få!
I forbindelse med udbygning af Multisalen, der ligger integreret i Voerladegård Skoles bygningsmasse, er
vi undervejs med nye faglokaler, der dækker de behov (Madkundskab, Håndværk og Design), som
tidligere har krævet transport af vore børn til naboskoler. Disse nye lokaliteter vil desuden muliggøre en
mere praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning, som det er udlagt i skolens nyligt opdaterede
visionspapir. Med de tilbygninger, der netop nu igangsættes – baseret på eksterne midler uden
offentlige anlægsbidrag – fremtidssikrer vi skolen med alle de faciliteter, der kræves til en moderne
skoledag.
Vi vil dog ikke undlade at udtrykke vores ærgrelse over, at der i udkastet til den nye strukturreform ikke
er fundet plads til at udbygge Voerladegård Skole med den overbygning, som vi foreslog i forbindelse
med offentlighedsfasen. Ved at udvide vores nuværende byggeaktiviteter med en overbygning og
udnytte den store lokale foretagsomhed, er der en oplagt mulighed for at spare betydelige
anlægsudgifter. Den foreslåede etablering af overbygning på Voerladegård Skole vil dække et
lokalebehov svarende til 6 klasser (3 klassetrin med 2 spor) og vil ifølge vores estimater kunne
gennemføres for 10-15 millioner kroner, hvilket er langt under, hvad der budgetteres med i forbindelse
med opførelsen af en ny skole andetsteds i kommunen. Ydermere vil en overbygning på Voerladegård
Skole udgøre et lokalt og attraktivt alternativ for familier bosat i den tilstødende del af Horsens
Kommune, og dermed fastholde det økonomiske bidrag, som de yder til Skanderborg Kommune.
Endnu vigtigere er det, at en overbygning på Voerladegård Skole vil sikre en større bredde i Skanderborg
Kommunes skoletilbud. Med udgangspunkt i vores positive erfaringer med aldersblandede teams, vil vi
også i overbygningen tænke i én stor gruppe unge, der opdeles og kombineres på kryds og tværs – og
ikke alene opfattes som to klasser på hver årgang. Alt for mange elever mister motivationen for skolen
og skolearbejdet, og vi er overbeviste om, at alle områdets unge – uanset fagligt udgangspunkt – vil
profitere af vores fokus på hands-on, praksisorienteret undervisning.
Vi håber, at byrådet vil genoverveje muligheden for at videreudvikle uddannelsestilbuddet i
Voerladegård, så det i endnu højere grad bliver et attraktiv for hele Skanderborg Kommunes sydvestlige
region. Bygningsmæssigt tænker vi overbygningsafdelingen som en selvstændig knopskydning med det
formål at skabe ny dynamik, når elever, der tidligere har gået på Voerladegård Skole, integreres med
elever fra andre skoler i området. Herved sikres et stærkt og trygt fællesskab, der samtidig udfordrer
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både fagligt og socialt – og dermed viderefører den dynamik og kreativitet, der allerede præger skolens
indskolings- og mellemtrin.
På vegne af skolebestyrelsen ved Voerladegård Skole,
Jesper Torp og Ebbe Bødtkjer
Formand og Næstformand for skolebestyrelsen
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Jeg giver høringssvar på vegne af: (eks.
skolebestyrelse, forening, mig selv)

Lokalt MED-udvalg ved Niels Ebbesen Skolen

For- og mellemnavn(e)

Mari-Ann

Efternavn

Togsverd

Vejnavn

Skanderborg Fælled

Husnummer

1

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Se vedhæftede!

Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar fra LMU_NES_ til forslag om ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet_oktober 2020.pdf
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27.10.2020

Se signeringsoversigt
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NIELS EBBESEN SKOLEN
HØJVANGENS TORV 4, 8660 SKANDERBORG
tlf. 87 94 25 70, fax 87 94 26 09, email:
niels.ebbesen.skolen@skanderborg.dk

Den 27. oktober 2020

Høringssvar fra LMU ved Niels Ebbesen Skolen (NES) vedr. forslag til ny struktur på skole- og
dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune.
Høringssvaret fra LMU-NES flugter budskaberne i høringssvaret fra skolebestyrelsen ved NES.

Dog henleder vi opmærksomheden på særlig udtalelse fra LMU-NES på side 4.

Det lokale MED-udvalg ved NES ser generelt meget positivt på forslaget til ny struktur på
skole- og dagtilbudsområdet.
Vi oplever, at der er flere gode muligheder i spil for at udnytte den ledige kapacitet på vores
skole. Vi finder forslagene, der berører NES, givende for ikke blot vores egen skole, elever og
medarbejdere, men også for den samlede skoledrift i Skanderborg Kommune.
Der er tre potentielle ændringer i spil for NES, og vi håber, at I vil have stor opmærksomhed
på, at ikke alle tre gode forslag kan rummes inden for skolens overskydende
bygningskapacitet. Følgende to strukturændringsforslag berører NES:
 Forslag 1: Etablering af ”vidensklynge” og flytning af Afdeling E til fysisk placering på
NES
 Forslag 2: Skoledistriktsændringer mellem NES og skolerne i Stilling og Virring.
Hertil kommer et tidligere budgetforligsforslag til budget 2020 om fysisk placering af
talentklasser på NES
Etablering af specialpædagogisk vidensklynge og flytning af Afdeling E fra Låsby Skole til fysisk
placering på NES
Det giver rigtig god mening, at lokalområdets børn med specialpædagogiske behov, der ikke
kan inkluderes inden for almenområdet kan få mulighed for at gå i skole og fritidstilbud tæt på
hjemmet. Den lokale nærhed med skole- og firtidsaktiviteter må antageligt understøtte
bønenes og de unges generelle trivsel og læring.
Samtidig ser vi tilførslen af specialpædagogisk viden til vores kontraktenhed som et plus for de
mange børn i almenområdet, der har brug for en ekstra hjælpende hånd.
Som medarbejdere og ledelse ved NES står det os nært, at der på medarbejderniveau
oparbejdes metoder til videndeling og samarbejde på tværs således, at special- og
almenområdet kan bidrage positivt til hinanden i daglig praksis.
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Det er afgørende, at almenområdet også opnår fordele ved den nye struktur. Niels Ebbesen
skolen har et mangfoldigt elevgrundlag med en relativ stor andel af elever, som modtager et
skoletilbud uden for almenområdet. Tilførslen af en ”vidensklynge” forankret ved NES åbner
nye muligheder for mellemformer for special- og almen undervisning, hvor vi mere fleksibelt
kan organisere undervisningstilbud, der kombinerer almen- og specialundervisning til den
enkelte elev. Dette til understøttelse af elevernes trivsel og læring på tværs af almen- og det
specialpædagogiske område.
NES er en skole med overskydende bygningskapacitet og kvadratmeter nok til at rumme og
inkludere Afdeling E fra Låsby Skole.
Vi mangler dog økonomien til at skabe og etablere læringsmiljøerne i et nyt scenarie, hvor en
specialklasserække rykker ind på NES. En overflytning og etablering af ”vidensklyngen” skal
nødvendigvis afstedkomme økonomiske midler til både almen- og specialpædagogisk læring
og trivsel på NES.
Det er ikke nok blot at indrette nogle lokaler, der i dag ikke er godkendte til
undervisningsformål (fx det Pædagogiske Læringscenter som BDO rapporten henviser til).
Der er brug for mere, herunder bygningsændring af lokaler, der i forvejen er godkendte til
undervisningsformål. De væsentligste forhold, der skal investeres i for at skabe et fælles bedste
for både almen- og specialområdet ved en fælles fremtid på NES, er:


Udvikling og etablering af indendørs læringsmiljøer – herunder klasselokaler med plads
til afskærmning, intelligente fællesområder og ikke mindst nye faglokaler.
NES har allerede, som situationen er i dag, ikke faglokalekapacitet til at sikre eleverne
på mellemtrin og udskoling adgang til undervisning i faglokaler, der matcher kravene i
folkeskoleloven. Denne situation er særligt opstået efter lovændringen vedr. valgfag i
overbygningen. Der vil således være behov for at tilføre ny økonomi, der har til formål
at udvikle og udvide faglokalekapaciteten særligt til fagene håndværk & design,
billedkunst og madkundskab.



Udvikling og etablering af udendørs læringsmiljøer.
Her er der behov for at kigge grundigt på arealerne (skov, græs og asfalt) til udendørsog frikvartersaktiviteter således, at der skabes interessante miljøer, hvor
specialpædagogiske behov bliver tilgodeset ved f.eks. bygningsmæssig afskærmning,
og som samtidigt kommer børnene i almenområdet til gode.

Det er vores ønske og håb, at fagfolk med viden om etablering af inden- og udendørs
læringsmiljøer vil blive tilknyttet udviklingen og ændringen af skolens fysiske rammer inde og
ude, således at elevernes trivsel og læring understøttes af gode og udviklende fysiske
læringsmiljøer inden for almenområdet, såvel som inden for det specialpædagogiske område.
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Det fremgår af Budget 2021, at der er afsat 10 mio. kr. til bygningsjusteringer ved NES. Vi har
dog mere end vanskeligt ved at se, hvordan de afsatte midler skal kunne række til
bygningsmæssige ændringer, der kan favne den opgave, som skolen står overfor. Det må
fagfolk inden for udvikling og fysisk indretning af læringsmiljøer hjælpe til med at kvalificere.
Vi ser frem til en konstruktiv dialog herom, således at der fra politisk og centraladministrativ
side sikres rammer til en bæredygtig folkeskole på NES for elever inden for både almen- og
specialområdet.
Forslag om ændring af skoledistrikt og etablering af talentklasser
LMU-NES kan se gode muligheder i begge forslag. Vi har dog brug for at gentage, at såfremt
det bliver vedtaget, at der skal etableres en specialpædagogisk ”vidensklynge”, så kan eventuel
tilbageværende ledig kapacitet ikke bruges til både nye distriktselever og talentklasser. Vær
gerne opmærksom på ikke at beslutte en løsning, som forsøger at udnytte kapaciteten flere
gange.
Med en eventuel tilførsel af elever fra nuværende skoledistrikter Stilling og Virring vil der være
tale om en langsigtet, løbende tilførsel, der ligeledes vil kræve økonomi til at opjustere og
opdatere indendørs- og udendørs læringsmiljøer, særligt til udskolingen. Vi ser et godt
potentiale i at ændre skoledistriktsgrænserne. Det kan på længere sigt give mulighed for mere
bæredygtige klassestørrelser ved NES.
Ift. forslaget om etablering af talentklasser jf. budget 2020: Vi anser det for at være et rigtig
godt initiativ for Skanderborg Kommunes mange dygtige og talentfulde sportsudøvere, og vi
har en plan klar for etablering ved NES, hvis budgetbeslutningen fra 2020 fastholdes.
Vi appellerer dog til at Byrådet afventer, at skolestrukturen er på plads, førend der bliver taget
beslutning om etablering af talentklasser ved NES. Vi har først og fremmest brug for en
bæredygtig og langsigtet strukturændring, som sikrer udnyttelsen af ledige kvadratmeter på
NES.
Nye analyser
I forslaget til den nye struktur nævnes i forslag 11, at der skal igangsættes nye analyser. Fra
NES vil vi klart anbefale, at disse analyser udføres i så tæt samarbejde med skolerne som
overhovedet muligt. På NES vil vi meget gerne være med til at afprøve potentialerne ved
etablering af mellemformer mellem specialundervisning og almen undervisning. Vi har allerede
gjort os erfaringer på NES på dette område, og vi mener derfor, at vi er godt stillede ift. at
bidrage til en potentiel undersøgelse.

Dialog og samskabelse
I LMU- NES stiller vi os, sammen med skolebestyrelsen, naturligvis fuldt til rådighed i den
kommende tid således, at de strukturændringer, som berører NES, udmøntes på bedst mulig
vis. Vi har et meget stærkt fokus på både special- og almenområdet og vi er sikre på, at med
hjælp fra faglig sparring, så kan vi i fællesskab skabe unikke læringsmiljøer for alle.
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LMU-NES udtaler endvidere:
I betragtning af behovet for bygningstilpasning og ønsket om en inddragende dialog til
udvikling af understøttende læringsmiljøer, inden bygningsændringerne gennemføres, har vi
vanskeligt ved at se, hvordan en overflytning af Afdeling E skal kunne ske allerede den 1.
august 2021. Det bør overvejes, om det kunne være hensigtsmæssigt at udskyde
overflytningen til den 1. august 2022 eller tidligst til den 1. november 2021. Dette med henblik
på at skabe rimelig tid til en inddragende proces for medarbejderne ved både Låsby Skole og
NES samt for skolebestyrelse og elevråd ved NES.
I en situation med overførsel af Afdeling E fra Låsby Skole og dermed en tilførsel af yderligere
30 medarbejdere, vil der ud over ressourcer til bygningsmæssige ændringer, der tilgodeser
eleverne, være behov for en politisk og centraladministrativ opmærksomhed og
beslutningsvilje, der tager højde for behovet for ressourcer til






ændring og indretning af ekstra personalefaciliteter, herunder personalerum og plads til
forberedelse.
driftsudvidelse til ledelse, administration og teknisk service.
kultursammenføringsproces, set i lyset af en omfattende ændring af sammensætningen
af medarbejderstaben. Vi ønsker hjælp ”udefra” til denne proces.
fælles kompetenceudviklingsforløb i et inklusionsperspektiv for undervisnings- og
fritidspædagogisk personale
eventuel midlertidig genhusning under ombygningsprocessen, ikke mindst set i lyset af
Covid-19-situationen. Dette gælder for både for elever og medarbejdere.

Som velkendt viden for centraladministrationen i SBK, har LMU-NES endvidere igennem de
senere år været optaget af en situation med indtrængende vand fra utætte tage over hele
skolen. Vi appellerer til, at denne situation tages med i overvejelserne, når der skal tages stilling
til behovet for bygningsmæssige ændringer ved en tilførsel af en specialklasserække. Dette
med henblik på at sikre en bæredygtig helhedsplan for modernisering og renovering af skolen.
Slutteligt appellerer vi til, at medarbejderstaben ikke bliver inddraget i processen til udvikling
af læringsmiljø og bygningsmæssige ændringer, før der foreligger en realistisk tids- og
procesplan for byggeriet samt et realistisk økonomisk grundlag for forandringen. Overflytning
af specialklasserække bør tidligst ske, når de fysiske rammer står klar til formålet.

Vi ser frem til den videre dialog!
På vegne af LMU-NES

Anne-Marie Andersen, næstformand og Mari-Ann Togsverd, formand.
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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)

Mig selv

For- og mellemnavn(e)

Pia Lund

Efternavn

Jensen

Vejnavn

Blishønedalen

Husnummer

29

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Ændring af skoledistriktet
Min mand og jeg flyttede til Stilling tilbage i 2015. Vi forelskede os
ret hurtigt i området Anebjerg, da vi ledte efter et sted, som havde
et trygt og velfungerende lokalsamfund. Den lokale skole tæt på
vores kommende hus, havde selvfølgelig en stor betydning for
vores endelige beslutning. Det bekymrer os derfor, at der er nu er
tale om at ændre skoledistriktet, således vi ikke vil høre til Stilling
skole længere. Vi er nervøse for, at ændringen vil ødelægge et
velfungerende lokal samfund, hvor børnene går i skole og leger
sammen.
Vi er bekymrede for, at vi vil miste nærheden og samspillet med
de eksisterende legekammerater, som børnene har etableret
igennem dagpleje, børnehave samt sportslige aktiviteter.
Vi er en del af et velfungerende lokalsamfund, og børnenes
fælles skole tilknytning har en afgørende betydning for
sammenholdet. Hvis børnene fra Anebjerg ikke længere kan gå
på den lokale folkeskole, vil det påvirke både sammenhold samt
beboersammensætning, mener vi.
Vores børn har tilhørsforhold til Stilling skole. De går til gymnastik
samt fodbold på skolens område sammen med vennerne fra

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
YT36FSD
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fortsat fra foregående side...
børnehaven. De går til tandlæge på skolen, og alt dette har vi et
inderligt ønske om vil forblive. At vores børn fortsat kan starte på
Stilling skole sammen med deres venner.
Vedhæftninger

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

27.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
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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 for Landsbyordningen Virring

For- og mellemnavn(e)

Jeanette Maria Busk

Efternavn

Helle

Vejnavn

Hjorts Alle

Husnummer

32

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar til ny struktur for skoler og dagtilbud final.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

27.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
BHWVIEF
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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)

Stjærskolens skolebestyrelse

For- og mellemnavn(e)

Kristian

Efternavn

Kilt

Vejnavn

Vesterbro

Husnummer

14

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar Stjærskolen Aftale om forslag tilny struktur for skole og dagtilbudsområdet.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

27.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
SNAFTTJ
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Stjær den 26. oktober 2020

Høringssvar fra Stjærskolens bestyrelse vedr.
Aftale om forslag til ny struktur for skole og
dagtilbudsområdet.
Vi finder det positivt for Stjærskolen, for udviklingen i Stjær & Storring
skoledistrikt samt for et samlet mangfoldigt skolevæsen i Skanderborg
kommune, at Stjærskolen fortsætter som skoletilbud fra 0. til 9. klasse.

OVERORDNEDE BETRAGTNINGER
Skolebestyrelsen på Stjærskolen ønsker hermed at afgive høringssvar vedr. ny skolestruktur
i Skanderborg Kommune. Høringssvaret vil særligt omhandle de elementer af ny
skolestruktur som Stjærskolen er eller har været impliceret i.
Vi ønsker at tilkendegive, at vi finder det positivt for Stjærskolen, for Stjær og Storring
lokalsamfund samt for et samlet mangfoldigt skolevæsen i Skanderborg kommune, at
Stjærskolen fortsætter som skoletilbud fra 0. til 9. klasse. Dette flugter med de ønsker
Stjær by og Stjærskolen har tilkendegivet i hele processen om ny skolestruktur samt med
de input Stjærskolen og Stjær by har tilkendegivet i processen med udarbejdelse af
“Kommuneplan 16 - tillæg 2016 til 2024 vedrørende landsbyer og landdistrikter” som netop
er på vej i høring.
Vi har fra starten af processen
tilkendegivet,
at
Stjærskolens
skolebestyrelse ville være en del af
løsningen - hvilket vi har lagt os i selen
for at være lige siden. Vi er en skole
med god kvalitet, stor lokal opbakning
og god søgning af elever uden for
skoledistriktet. Stjærskolen er et godt
eksempel på, at vi har brug for både
store og små skoler, der kan supplere
hinanden.
Stjærskolens bestyrelse er en del af
borgergruppen “Stjær i udvikling” og vi bakker til fulde op om det fremsendte høringssvar

1
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tilsendt Skanderborg Kommune den 25. oktober 2020. Link til rapport: https://we.tl/tSOGAoZkKaA

VEDR. FORSLAG 6: ETABLERING AF LANDSBYORDNING I STJÆR SAMT INDFLYTNING AF
DAGTILBUD PÅ STJÆRSKOLEN
Stjærskolens skolebestyrelse ønsker at
tilkendegive, at vi finder det positivt, at
der etableres en landsbyordning hvor
Stjærskolen og Stjær dagtilbud smelter
sammen til et nyt og “fælles tredje”.
Vi har en forventning om, at det “fælles
tredje”
tager
udgangspunkt
i
helhedsplanen
som
Skanderborg
Kommune har udarbejdet i tæt
samarbejde med Stjær dagtilbud,
Stjærskolen, Stjær Borgerforening,
Stjær Boldklub samt Stjær og Storring
menighedsråd
kaldet
“Stjær
Kulturkraftværk”. Helhedsplanen er finansieret af Skanderborg Kommune og udarbejdet af
arkitektfirmaet TRANSFORM. Efter en forbilledlig inddragende proces blev den i
sensommeren 2019 præsenteret på et borgermøde i Stjær samt i Undervisnings- og
Børneudvalget. På baggrund af drøftelserne i Undervisnings- og Børneudvalget udarbejdede
TRANSFORM i oktober 2019 sit endelige materiale med etapeopdelinger og visualiseringer.
Link til helhedsplanen: 20191025_Stjær Kulturkraftværk_TRANSFORM_Low res.pdf.
På baggrund af processen blev der i budget 2020 afsat samlet 18. mio kroner til fysisk
sammenlægning af Stjær Dagtilbud og Stjærskolen i overslagsårene 2023/2024. I den netop
indgåede aftale om ny skolestruktur er der kun afsat 15 mio kroner, hvilket reelt er en
besparelse på 3 mio kr ift. budget 2020. Vi var i forvejen usikre på om de afsatte midler i
budget 2020 var tilstrækkelige - nu er vi endnu mere usikre på om midlerne er realistiske
ift. at etablere de nødvendige fysiske
faciliteter.
Stjærskolens skoledistrikt vækster i
disse år. Det er populært at flytte til
Stjær og lokalt oplever vi ofte, at købeinteresserede
folk
efterspørger
kendskab til lokale der går i salgstanker
har
kendskab
til
kommende
udstykninger. Seneste udstykning,
Filippavænget, er netop fyldt op - og
som
følge
af
ovenstående
kommuneplantillæg planlægges der
udstykninger i flere områder. Iflg.
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referat fra økonomiudvalget den 17. juni 2020 er den første af disse på vej i høring og vil
indeholde op mod 75 nye boliger. Der forventes derfor yderligere vækst i skoledistriktet som
ikke fremgår af de bagvedliggende faktorer i elevtalsprognosen. (Kilde side 46 i
https://www.skanderborg.dk/document/7d97d744-ee9a-4578-8c3f-91590f89f06c)
I sig selv giver den seneste elevtalsprognose ikke et retvisende billede af udviklingen. Der
er kun tale om en prognose - og vi har forståelse for, at det er vanskeligt at spå om
fremtiden. Men det er afgørende om den fremtidige udvikling overstiger grænsen for om en
årgang kan være i en klasse eller skal deles i to. Et nyligt eksempel: Iflg. Sundhedstjenesten
er der frem til 1.oktober 2020 født 24 børn i skoledistriktet samt kendskab til 3 yderligere
gravide med termin inden 31.12.20. Hertil forventer Sundhedstjenesten yderligere fødsler,
som der ikke er kendskab til endnu, da der ikke modtages orienteringer om dette på forhånd
for fødsler, der er planlagt til at foregå i Århus eller Randers, I alt forventes ca. 29-30 børn
på årgangen foruden søgning fra børn uden for skoledistriktet. Det er en afvigelse på over
25 % ift. seneste elevtalsprognose og vil sandsynligvis medføre to klasser på årgangen. Vi
har allerede nu to klasser på henholdsvis 27 og 29 elever og dermed reel risiko for at skulle
dele klasserne i to.
I skolebestyrelsen er vi bekymrede for, at den nedskalerede økonomi - kombineret med den
vækst vi konkret ser i Stjær og Storring får betydning for de samlede fysiske faciliteter og
den kvalitet vi hele tiden er optaget af at skabe.
Vi finder det derfor afgørende, at formuleringen fra “Aftale om forslag til ny struktur på
skole og dagtilbudsområdet” forslag 6: “at den andel af skolen, der anvendes til
dagtilbud skal dimensioneres, således at den fremtidige elevtalsudvikling på skolen
kan rummes” tillægges betydelig væsentlighed i det videre arbejde.
Vi er klar til at trække i arbejdstøjet og få udmøntet den nye struktur i konstruktive tiltag
til gavn for både Stjærskolen, Stjær Dagtilbud, Stjær og Storring lokalsamfund og for et
samlet skolevæsen i Skanderborg Kommune.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen Stjærskolen
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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)

Skolebestyrelsen Niels Ebbesen Skolen

For- og mellemnavn(e)

Charlotte Kirk

Efternavn

Elkjær

Vejnavn

Herman Bangs Vej

Husnummer

9

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar fra Niels Ebbesen Skolens bestyrelse.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.10.2020

Se signeringsoversigt

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
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NIELS EBBESEN SKOLEN
HØJVANGENS TORV 4, 8660 SKANDERBORG
Formand skolebestyrelsen: Charlotte Kirk Elkjær
E: ckelkjaer@gmail.com T: 51576718

Skanderborg d. 27. oktober 2020
Høringssvar fra Niels Ebbesen Skolen (NES) vedr. Ny struktur for skoler og dagtilbud
Skolebestyrelsen på NES er overordnet set glade for det nye og tiltrængte strukturforslag. Der
er flere positive muligheder i spil for at udnytte den ledige kapacitet på vores skole, og vi
finder forslagene, der berører NES, givende for ikke blot vores egen skole og elever, men for
hele kommunens skolestruktur.
Der er tre potentielle ændringer i spil for NES, og vi håber, at I vil huske, at ikke alle tre gode
forslag kan rummes indenfor vores overskydende kapacitet. Følgende to
strukturændringsforslag berører NES:



Forslag 1: Etablering af ’vidensklynge’ og flytning af Afdeling E til fysisk placering på
NES.
Forslag 2: Skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen, Stilling og Virring skoler.

Og hertil kommer et tidligere budgetforligsforslag om placering af talentklasser på vores skole
(budget 2020).
Etablering af vidensklynge og flytning af Afdeling E til fysisk tilstedeværelse på NES
Det giver rigtig god mening, at lokalområdets børn med specialbehov, der i dag transporteres
med taxa til skoler i Skovby og Låsby, kan få lov til at blive en del af lokalområdet og gå i skole
og fritidstilbud tæt på hjemmet. Det mener vi i skolebestyrelsen fremmer børnenes generelle
trivsel og læring.
Samtidig ser vi tilførslen af specialpædagogisk viden til vores kontraktenhed som et plus for de
mange børn i almenområdet, der har brug for en ekstra hjælpende hånd. Som bestyrelse står
det os nært, at der på medarbejderniveau oparbejdes metoder til videndeling og samarbejde
på tværs således, at special og almenområdet kan bidrage positivt til hinanden i en hverdag.
Det er afgørende, at almenområdet også opnår fordele ved den nye struktur. Niels Ebbesen
skolen har et mangfoldigt elevgrundlag med en relativ stor andel af elever, som modtager
specialtilbud. Tilførslen af en ’vidensklynge’ forankret ved NES åbner nye muligheder for
mellemformer for special- og almen undervisning, hvor vi mere fleksibelt kan skræddersy
undervisningstilbud, der kombinerer almen og specialundervisning til den enkelte elev. Dette
mener vi fremmer trivsel og læring på tværs af almen og specialområdet.
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Der er ingen tvivl om, at vi på NES har kvadratmeterne til at overflytte Afdeling E til skolen.
Men, vi mangler økonomi til at skabe og etablere læringsmiljøerne! En overflytning og
etablering af ’vidensklyngen’ skal medføre økonomiske midler for at både almen og special
børnenes læring og trivsel kan fortsætte på NES.
Det er ikke nok blot at indrette nogle lokaler (fx det Pædagogiske Læringscenter som BDO
rapporten henviser til) – vi har brug for mere. De væsentligste forhold, der skal investeres i for
at skabe et fælles bedste for både almen- og specialelever, er:


Udvikling og etablering af indendørs læringsmiljøer – herunder klasselokaler med plads
til afskærmning, intelligente fællesområder og ikke mindst nye faglokaler.
NES har allerede i dag ikke kapacitet til at sikre vores elever på mellemtrin og udskoling
adgang til undervisning i faglokaler. Med tilførsel af flere elever, der skal benytte
faglokalerne, er der særligt behov for at tilføre ny økonomi, der har til formål at sikre
faglokaler til håndværk/design, billedkunst samt madkundskab.



Udvikling og etablering af udendørs læringsmiljøer.
Her er der behov for at kigge grundigt på arealerne (græs og asfalt) til frikvarter
således, at der skabes interessante miljøer, hvor også afskærmning af specialelever kan
sikres, men som også kommer børnene i almenområdet til gode.

Det er vores ønske og håb, at fagfolk med viden om etablering af inden- og udendørs
læringsmiljøer vil blive tilknyttet ændringen af skolen, således at både almen og specialelevers
trivsel og læring fortsætter.
Det fremgår af Budget 2021, at der er afsat 10 mio. kr. til bygningsjusteringer på NES og vi
håber, at de afsatte midler rækker. Det må fagfolk inden for indretning af læringsmiljøer og
ombygning, hjælpe os med at kvalificere. Hvis ikke, at pengene rækker forventer vi en
konstruktiv dialog herom med beslutningstagerne således, at vi sikrer en bæredygtig
folkeskole på NES for både almen og specialelever.
Det bør overvejes, om det kunne være hensigtsmæssigt at udskyde overflytningen til tidligst
den 1. november 2021, med henblik på at skabe rimelig tid til en inddragende proces og til
bygningsjustering.

Forslag om ændring af skoledistrikt og etablering af talentklasser
I skolebestyrelsen kan vi se muligheder i begge forslag. Vi har dog brug for at gentage, at
såfremt vidensklyngen etableres, så kan den tilbageværende ledige kapacitet ikke bruges til
både nye distriktselever og talentklasser. Der må ikke laves en løsning, som forsøger at udnytte
kapaciteten flere gange.
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Tilførsel af elever fra nuværende skoledistrikt Stilling vil være en langsigtet, løbende tilførsel af
elever, som ligeledes vil kræve økonomi til særligt at opjustere og opdatere indendørs- og
udendørs læringsmiljøer, særligt til udskolingen. Vi finder det interessant at ændre på distriktet
da det giver mulighed for mere bæredygtige klassestørrelser på NES.
Ift. talentklasserne så synes vi, at det er et rigtig godt initiativ for vores mange dygtige og
talentfulde sportsudøvere, men vi har dog en klar melding – vent med at placere disse elever
til strukturen er på plads. Vi har først og fremmest brug for en bæredygtig og langsigtet
strukturændring, som sikre udnyttelsen af ledige kvadratmeter på NES. Så må placeringen af
talentklasserne vente lidt endnu.
Nye analyser
I forslaget til den nye struktur nævnes i forslag 11, at der skal igangsættes nye analyser. Fra
NES vil vi klart anbefale, at disse analyser udføres i så tæt samarbejde med skolerne som
overhovedet muligt. På NES vil vi meget gerne være med til at afprøve potentialerne ved
etablering af mellemformer mellem specialundervisning og almen undervisning. Vi har allerede
gjort os lærerige erfaringer på NES på præcis dette område, og vi mener derfor, at vi er godt
stillede ift. at bidrage til en potentiel undersøgelse. Sagt med andre ord – der er ikke behov for
at opfinde en masse nye tallerkener via omkostningstunge konsulenter – der er massevis af
viden oparbejdet allerede rundt ved kontraktholderne. Udnyt dette og gør analyserne
nærværende.
Dialog og samskabelse
I skolebestyrelsen på NES stiller vi os, sammen med ledelsen og MED repræsentanter,
naturligvis fuld til rådighed i den kommende tid således, at de strukturændringer, som berører
NES, udmøntes på bedst mulig vis. Vi har et meget stærkt fokus på både special- og
almenområdet og vi er sikre på, at med hjælp fra faglig ekspertise så kan vi i fællesskab skabe
unikke læringsmiljøer for alle. På den måde vil NES forsat være ”et godt sted at være, et godt
sted at lære”.

Høringssvaret er godkendt af en enig skolebestyrelse den 27. oktober 2020.

På bestyrelses vegne

Charlotte Kirk Elkjær
Formand, Niels Ebbesen Skolen
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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)

Skanderborg Ungdomsskoles bestyrelse og lokale MED-udvalg

For- og mellemnavn(e)

Knud

Efternavn

Stange

Vejnavn

Højvangen

Husnummer

6

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Vedr. etablering af Center Skovby i tilknytning til Campus
Skanderborg og Ungdomsskolen på Finlandsvej bl.a. med
målsætning om at skabe bedre muligheder for praksisorienterede
undervisningsformer.
Ungdomsskolen ser det som en spændende og vedkommende
opgave at udvide rammerne for heltidsundervisningen, hvis
overordnede formål er at stimulere elevernes lyst til at lære og
udvikle sig fagligt, sikre en god overgang til ungdomsuddannelse
eller job og samtidig ruste eleverne personligt og socialt til at
klare sig selv i tilværelsen.
Finlandsvej 5 skaber en naturlig ramme for praksisorienterede
undervisningsformer, men kommende elever vil også kunne have
deres skolegang helt tæt på UCS10 og Campus Skanderborg,
hvis de profiterer af fysisk nærhed til almenmiljøet.
Danmark har brug for dygtige unge, der vil søge uddannelse og
beskæftigelse indenfor produktions-, anlægs- og serviceerhverv.
Flere elever i heltidsundervisningen kan give baggrund for
oprettelse af et formaliseret, praksisnært undervisningstilbud på
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7. - 10. årgang med følgende hovedformål:
Motivere flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse
Skabe en glidende overgang fra grundskole til
erhvervsuddannelser
Give eleverne den bedst mulige baggrund for at blive
optaget på og gennemføre en erhvervsuddannelse
Tilbuddet etableres i et partnerskab mellem Skanderborg
Ungdomsskole, erhvervsuddannelserne, lokale virksomheder og
arbejdsmarkedets organisationer. Undervisningen vil være
praksisnær og foregå i autentiske undervisningsmiljøer på
Finlandsvej 5, på erhvervsuddannelserne og ikke mindst i lokale
virksomheder med henblik på at sikre eleverne en elev-/
praktikplads efter grundskolen.
Et andet hovedspor vil være etableringen af individuelle og
særligt tilrettelagte forløb, hvor eleverne på baggrund af
læringserfaringer fra andre arenaer end skolen kan få mulighed
for at ændre syn på sig selv og andre og dermed også nye
perspektiver for fremtiden ikke mindst lysten til fortsat skolegang
og uddannelse.
De særligt tilrettelagte forløb er karakteriserede ved altid at
kombinere undervisning med relevante, meningsgivende og i
bred forstand kompetencegivende aktiviteter såsom fritidsjob,
erhvervspraktik, foreningsaktivitet, deltagelse i ungdomsklub og
ungdomsskole m.v.
En ressourcefokuseret og anerkendende tilgang til eleverne er
helt fundamental for tilbuddet. Inspireret af bl.a.
Læringslokomotivets helhedsorienterede indsats fremmes
elevernes personlige og sociale kompetencer via arbejdet med
de karakterstyrker, som er kendt fra positiv psykologi-teorien. Et
fokus på karakterstyrkerne giver opmærksomhed omkring det,
som eleverne kan, fremfor alt det der er svært og til tider umuligt.
Hermed understøttes trivsel, større glæde og bedre præstationer.
Ungdomsskolens heltidsundervisning er etableret med baggrund i
Folkeskolelovens §33, stk. 3 og Ungdomsskolelovens §3, stk. 2.
Elever på 7. klassetrin kan efter dispensation fra
Undervisningsministeriet også modtage tilbud om
heltidsundervisning. Ca. halvdelen af landets ungdomsskoler
med heltidsundervisning har benyttet sig af denne mulighed for
dispensation.
Vedr. ønsket om at anvende evt. overskydende kapacitet på
Veng Skole til et øget samarbejde med Jeksendalskolen.
Jeksendalskolen og Veng Fælleskole samarbejder allerede om
etablering af et inkluderende folkeskoletilbud byggende på de
samme principper om struktur og forudsigelighed, som anvendes
i undervisningen af elever med autismespektrum-forstyrrelse og
ADHD på Jeksendalskolen.
Visitation af flere elever til Jeksendalskolens afdeling i Borgernes
Hus i Veng vil medføre pladsmangel, som kan afhjælpes ved hel
eller delvis flytning af specialtilbuddet til Veng Skole.

Nr. HoeringssvarStrukturforskol
PHVNAV1

Side- 2side
af 3 142 af 161
SamlePDF
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 2.0

fortsat fra foregående side...
Udover løsning af en potentiel kapacitetsudfordring vil en hel eller
delvis flytning af specialtilbuddet også fremme pkt. 6 i
Skanderborg Kommunes inklusionsstrategi De almene arenaer
samarbejder tæt med specialarenaerne med fokus på det enkelte
barns videst mulige deltagelse i almenmiljøets fællesskab samt
udviklingen af en kultur, der understøtter samspil og vidensdeling
mellem special- og almenmiljøet.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar fra Skanderborg Ungdomsskoles bestyrelse og lokale MED.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.10.2020

Se signeringsoversigt
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Høringssvar fra Skanderborg Ungdomsskoles bestyrelse og lokale MED-udvalg
Vedr. etablering af Center Skovby i tilknytning til Campus Skanderborg og Ungdomsskolen
på Finlandsvej bl.a. med målsætning om at skabe bedre muligheder for praksisorienterede
undervisningsformer.
Ungdomsskolen ser det som en spændende og vedkommende opgave at udvide rammerne
for heltidsundervisningen, hvis overordnede formål er at stimulere elevernes lyst til at lære
og udvikle sig fagligt, sikre en god overgang til ungdomsuddannelse eller job og samtidig
ruste eleverne personligt og socialt til at klare sig selv i tilværelsen.
Finlandsvej 5 skaber en naturlig ramme for praksisorienterede undervisningsformer, men
kommende elever vil også kunne have deres skolegang helt tæt på UCS10 og Campus
Skanderborg, hvis de profiterer af fysisk nærhed til almenmiljøet.
Danmark har brug for dygtige unge, der vil søge uddannelse og beskæftigelse indenfor
produktions-, anlægs- og serviceerhverv. Flere elever i heltidsundervisningen kan give
baggrund for oprettelse af et formaliseret, praksisnært undervisningstilbud på 7. - 10. årgang
med følgende hovedformål:
•
•
•

Motivere flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse
Skabe en glidende overgang fra grundskole til erhvervsuddannelser
Give eleverne den bedst mulige baggrund for at blive optaget på og gennemføre en
erhvervsuddannelse

Tilbuddet etableres i et partnerskab mellem Skanderborg Ungdomsskole,
erhvervsuddannelserne, lokale virksomheder og arbejdsmarkedets organisationer.
Undervisningen vil være praksisnær og foregå i autentiske undervisningsmiljøer på
Finlandsvej 5, på erhvervsuddannelserne og ikke mindst i lokale virksomheder med henblik
på at sikre eleverne en elev-/praktikplads efter grundskolen.
Et andet hovedspor vil være etableringen af individuelle og særligt tilrettelagte forløb, hvor
eleverne på baggrund af læringserfaringer fra andre arenaer end skolen kan få mulighed for
at ændre syn på sig selv og andre og dermed også nye perspektiver for fremtiden – ikke
mindst lysten til fortsat skolegang og uddannelse.
De særligt tilrettelagte forløb er karakteriserede ved altid at kombinere undervisning med
relevante, meningsgivende og i bred forstand kompetencegivende aktiviteter såsom
fritidsjob, erhvervspraktik, foreningsaktivitet, deltagelse i ungdomsklub og ungdomsskole
m.v.
En ressourcefokuseret og anerkendende tilgang til eleverne er helt fundamental for tilbuddet.
Inspireret af bl.a. Læringslokomotivets helhedsorienterede indsats fremmes elevernes
personlige og sociale kompetencer via arbejdet med de karakterstyrker, som er kendt fra
positiv psykologi-teorien. Et fokus på karakterstyrkerne giver opmærksomhed omkring det,
som eleverne kan, fremfor alt det der er svært og til tider umuligt. Hermed understøttes
trivsel, større glæde og bedre præstationer.
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Ungdomsskolens heltidsundervisning er etableret med baggrund i Folkeskolelovens §33,
stk. 3 og Ungdomsskolelovens §3, stk. 2. Elever på 7. klassetrin kan efter dispensation fra
Undervisningsministeriet også modtage tilbud om heltidsundervisning. Ca. halvdelen af
landets ungdomsskoler med heltidsundervisning har benyttet sig af denne mulighed for
dispensation.
Vedr. ønsket om at anvende evt. overskydende kapacitet på Veng Skole til et øget
samarbejde med Jeksendalskolen.
Jeksendalskolen og Veng Fælleskole samarbejder allerede om etablering af et inkluderende
folkeskoletilbud byggende på de samme principper om struktur og forudsigelighed, som
anvendes i undervisningen af elever med autismespektrum-forstyrrelse og ADHD på
Jeksendalskolen.
Visitation af flere elever til Jeksendalskolens afdeling i Borgernes Hus i Veng vil medføre
pladsmangel, som kan afhjælpes ved hel eller delvis flytning af specialtilbuddet til Veng
Skole.
Udover løsning af en potentiel kapacitetsudfordring vil en hel eller delvis flytning af
specialtilbuddet også fremme pkt. 6 i Skanderborg Kommunes inklusionsstrategi ”De
almene arenaer samarbejder tæt med specialarenaerne” med fokus på det enkelte barns
videst mulige deltagelse i almenmiljøets fællesskab samt udviklingen af en kultur, der
understøtter samspil og vidensdeling mellem special- og almenmiljøet.
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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 skovby/stjær dagtilbud

For- og mellemnavn(e)

Sune Lüthje

Efternavn

Terkelsen

Vejnavn

østerbro

Husnummer

12

Etage
Side/Dør
Postnummer

8464

By

Galten

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Se vedhæftet

Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar Landsbyordning i Stjær.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.10.2020

Se signeringsoversigt
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Hørringssvar ang forslag om landsbyordning i Stjær
LMU i dagtilbud Skovby-Stjær har betænkninger ved omlægning af Stjær børnehus til landsbyordning
under Stjærskolen. Betænkningerne omfatter det fremtidige Stjær Børnehus og det resterende
dagtilbud Skovby-Stjær.
Generelt er dagtilbud Skovby-Stjær positive omkring landsbyordningen, personalet er delt, men alle
har et behov for at der bliver taget en endelig beslutning, så der kan blive ro omkring Stjær
børnehus.
Vi har i LMU og i dagtilbuddet som helhed en bekymring omkring ledelsen af Stjær Børnehus efter en
omlægning til landsbyordning. Der forsvinder ofte ved omlægninger til landsbyordninger
pædagogfaglig ledelse, hvilket udgør et kvalitetstab for 0-6 års området. Årsagen er at
landsbyordninger har haft tendens til at prioritere skolefaglig ledelse (BUPL). Hvis Stjær børnehus
bedst muligt skal kunne holde den høje pædagogiske faglighed der er anlagt på nuværende
tidspunkt, er det nødvendigt at bibeholde en pædagogfaglig ledelse, så personalet kan få ledelse og
sparring med fokus på barnets udvikling, dannelse, læring og trivsel, og fortsætte udviklingsarbejdet
med den ny styrkede læreplan.
Det er ligeledes en nødvendighed for den bedste pædagogiske praksis videre i omlægningen til
landsbyordning, at der tages højde for Stjær børnehus’ lokaler og udearealer. Her er vores klare
forventning at der tænkes børnehus som helhed, og at lokaler og udearealer derfor drøftes med
pædagogfagligt personale, således at børnehuset ikke blot “henlægges” til tomme klasselokaler.
Lokalebehovene for skole og 0-6 års områderne er vidt forskellige.
Vores forventning til sammenlægningen er altså at skole og 0-6 års området tænkes som sidestillede,
men forskellige enheder, og ikke at 0-6 års området skal underlægges skolen. Hvis man sidestiller
enhederne, bibeholder pædagogfaglig ledelse og sparring samt inddrager pædagogfaglige
perspektiver i anlæggelsen af nye lokaler og udearealer for Stjær, er det vores overbevisning at
omlægningen til landsbyordning kan ske uden kvalitetstab.
Vi er opmærksomme på at det resterende af Skovby-Stjær dagtilbud vil være et meget lille dagtilbud
og at det derfor i praksis vil give god mening at fusionere med Galten-Låsby dagtilbud. Vi er
indforståede med denne model, og foreslår at man tager sig god tid til processen, og ikke forhaster
sammenlægningen. Det vil også give tid og plads til at planlægge den kommende landsbyordning
bedst muligt.
Vi står til rådighed for yderligere uddybning
LMU v/ Skovby-Stjær dagtilbud
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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)

Skolebestyrelse og LMU

For- og mellemnavn(e)

Susanne Broe

Efternavn

Laursen

Vejnavn

Østre Skovvej

Husnummer

21

Etage
Side/Dør
Postnummer

8240

By

Risskov

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Høringssvar struktur okt2020.docx

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.10.2020

Se signeringsoversigt
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Høringssvar: Forslag til ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet

Ja tak til ekstra 11 millioner årligt til skoleområdet
Hermed et høringssvar fra både skolebestyrelsen og LMU på
Morten Børup Skolen
Først vil vi gerne anerkende, at man politisk med baggrund i
kapacitetsudfordringer og økonomi har igangsat en vigtig, åben og
grundig proces for at kvalificere de beslutninger, der skal tages, så
man kan imødekomme en bæredygtig og fremtidssikret struktur på
skole- og daginstitutionsområdet.

Dato
23. oktober 2020
Børn og Unge
Morten Børup Skole
Møllegade 45
8660 Skanderborg
Din reference
Susanne Broe Laursen
Mobil: 24648452

Processen har været lang, og det er positivt, at alle ”bliver hørt”,
men det skaber også mange både officielle og uofficielle meldinger,
inden høringsprocessen overhovedet er overstået, og det kan både
forvirre og skabe usikkerhed.
Vi håber overordnet, at man politisk vil tage nogle beslutninger, så
det store arbejde og den lange proces ikke viser sig at være
forgæves.
Vi håber, at man, hvis man tager beslutninger og vil gennemføre
dele af eller hele forslaget, også vil være tydelige i forhold til en
realistisk tidsplan, så berørte institutioner ved, hvad de har at
forholde sig til.
Morten Børup Skolen bliver ikke nævnt i de forskellige
delelementer af det samlede forslag, men vi vil naturligvis gerne
inddrages der, hvor det giver mening, og vi tænker os fx ind i
forhold til ”mellemløsninger”.
Vi vil ikke i et høringssvar pege på, hvad vi mener, at man skal
gennemføre – blot forventer vi, at man fortsat hvert år vil finde 11
millioner og tilføre det til skoleområdet til gavn for alle skolebørn i
hele kommunen.
Med andre ord så mener vi, at skoleområdet i forvejen er presset på
ressourcer. Udgiften pr. elev er så lav, at det allerede bekymrer,
hvordan vi skal kunne imødekomme et rimeligt serviceniveau.
www.skanderborg.dk
Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
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Vi vil derfor indtrængende bede om politisk ikke bare velvilje men styrke og initiativer til, at
skoleområdet generelt prioriteres.
Skolerne skal sikres tilstrækkeligt med ressourcer, så de kan rumme de flere børn, som allerede
udfordrer kapaciteten, og vi ved godt, at der ikke findes en nem løsning.
Det er vigtigt, at fokus ikke kun er på at kunne rumme fysisk men også fagligt, socialt og
pædagogisk – altså at driften ikke presses urimeligt.

Med venlig hilsen
På LMU’s vegne

På bestyrelsens vegne

Susanne Broe Laursen
Skoleleder

Thomas Vedel
Bestyrelsesformand

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
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www.skanderborg.dk

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:
https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse
Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter
vores databeskyttelsesrådgiver.

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
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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)

Mig selv, tidligere medlem af bestyrelsen for Liv i Landsbyen

For- og mellemnavn(e)

Peter

Efternavn

Gregersen

Vejnavn

Alkenvej

Husnummer

167

Etage
Side/Dør
Postnummer

8660

By

Skanderborg

Høringssvar
Skriv høringssvaret eller vedhæft høringssvaret
nedenfor.

Bevar Bjedstrup skole Udbyg Bjedstrup skole, f.eks. med en
special afdeling Gør Bjedstrup skole til et eksperiment for
Skanderborg kommune/Danmark. En fremtids orienteret skole, i
forhold til at være en grøn, udeorienteret naturskole. Bjedstrup
skole er allerede meget godt på vej.
Mere end 20.000 af os Skanderborg borgere bor i mindre byer, - i
landsbyer - og på landet. Så over en tredjedel af kommunens
borgere er påvirket af det forslag byrådet skal tage stilling til. Vi vil
ikke være et udkants område i kommunen.
Derfor har vi foreslået at Bjedstrup skoledistrikt/Dover sogn, er et
center på linje med Hørning, Galten mv.
Da købmandsbutikken i Alken lukkede gik vi sammen om at løse
vores problem med liv og fællesskab i landsbyen. Vi byggede
som bekendt selv en ny købmandsbutik, for de ca. 500.000,- vi fik
indsamlet. Over 100 frivillige arbejde mange timer på at forvandle
en død landsby uden købmand, til et sted med liv og glæde. I dag
kører butikken fint, med ca. 20 frivillige der på skift er købmænd.
Samtidig besluttede vi at vi ville have Liv i Landsbyerne og
sendte et ønske til Skanderborg kommune om at vi gerne ville
være et af kommunens centre, i stil med Galten, Hørning osv.
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Landsbyerne Boes, Illerup, Bjedstrup, Svejstrup og Alken har
tilsammen det der definerer et center: Togstation, børnehave,
skole, købmandsbutik, kulturhus (Mejeriet i Alken),
idrætsforening. Det håber vi meget, at I vil være med til at støtte
op om, for det koster jer stort set ikke noget, da vi er ret
selvkørende herude.
Vi vil meget gerne opfattes som et center med Bjedstrup skole
som centrum i landsbyklyngen. Med jer politikkeres opbakning,
kan vi selv. Derfor beder vi om jeres støtte til at de nævnte
faktorer der gør os til et center, overlever. Der skal være Liv i
Landsbyerne, som der var i de gode gamle dage, bare på en ny
måde.
Det liv har båret andelsbevægelsen, efterskolerne, højskolerne.
Anders Nielsen fra Svejstrup, har ikke levet forgæves her.
Det er vigtigt at I politikere i samarbejde med Bjedstrup skole får
lavet en plan, så vi ikke behøves at overveje en lukning om 10,
20 , 30 år. Bjedstrup skole bør ikke være væsentlig dyre end
andre skoler. Men det er en udfordring vi sammen kan løse. Det
handler jo meget om, hvor mange børn der går på skolen og den
nedad gående kurve for tilgang af børn, er for længst vendt. Eller
måske er det en løsning, at der er plads til en special afdeling.
Viljen er tilstede her i vores landsbyklynge, til at yde vores for at
skolen OG landsbyklyngens center ikke bare overlever men
lever, fuld af liv.
De planlagte udstykninger i bl.a. Alken vil også få en positiv
indflydelse på skoledistriktet. Det må bare ikke gå for hurtigt. Vi
skal kunne inkludere de nye i fællesskabet og bevare
landsbystemningen.
Til slut: Tusind tak for demokratiet. Det vil sige, jer politikkeres
evne og vilje til at lytte til borgerne i kommunen. Det giver virkelig
håb for fremtiden at I som byråd, har været i stand til at lytte og
ændre holdning til skolelukning. Det er ikke os mod jer eller jer
mod os, men noget vi udvikler sammen. Af hjertet tak for det.
Vedhæftninger

Bilag
Høringssvar
- Bjedstrup 1.docx

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.10.2020

Se signeringsoversigt
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Bevar Bjedstrup skole – Udbyg Bjedstrup skole, f.eks. med en special afdeling – Gør
Bjedstrup skole til et eksperiment for Skanderborg kommune/Danmark. En fremtids
orienteret skole, i forhold til at være en grøn, udeorienteret naturskole. Bjedstrup
skole er allerede meget godt på vej.
Mere end 20.000 af os Skanderborg borgere bor i mindre byer, - i landsbyer - og på
landet. Så over en tredjedel af kommunens borgere er påvirket af det forslag byrådet
skal tage stilling til. Vi vil ikke være et udkants område i kommunen.
Derfor har vi foreslået at Bjedstrup skoledistrikt/Dover sogn, er et center på linje med
Hørning, Galten mv.
Da købmandsbutikken i Alken lukkede gik vi sammen om at løse vores problem med
liv og fællesskab i landsbyen. Vi byggede som bekendt selv en ny købmandsbutik, for
de ca. 500.000,- vi fik indsamlet. Over 100 frivillige arbejde mange timer på at
forvandle en død landsby uden købmand, til et sted med liv og glæde. I dag kører
butikken fint, med ca. 20 frivillige der på skift er ”købmænd”.
Samtidig besluttede vi at vi ville have Liv i Landsbyerne og sendte et ønske til
Skanderborg kommune om at vi gerne ville være et af kommunens centre, i stil med
Galten, Hørning osv.
Landsbyerne Boes, Illerup, Bjedstrup, Svejstrup og Alken har tilsammen det der
definerer et center: Togstation, børnehave, skole, købmandsbutik, kulturhus (Mejeriet
i Alken), idrætsforening. Det håber vi meget, at I vil være med til at støtte op om, for
det koster jer stort set ikke noget, da vi er ret selvkørende herude.
Vi vil meget gerne opfattes som et center med Bjedstrup skole som centrum i
landsbyklyngen. Med jer politikkeres opbakning, kan vi selv. Derfor beder vi om
jeres støtte til at de nævnte faktorer der gør os til et center, overlever. Der skal være
Liv i Landsbyerne, som der var i de ”gode gamle dage”, bare på en ny måde.
Det liv har båret andelsbevægelsen, efterskolerne, højskolerne. Anders Nielsen fra
Svejstrup, har ikke levet forgæves her.
Det er vigtigt at I politikere i samarbejde med Bjedstrup skole får lavet en plan, så vi
ikke behøves at overveje en lukning om 10, 20 , 30 år. Bjedstrup skole bør ikke være
væsentlig dyre end andre skoler. Men det er en udfordring vi sammen kan løse. Det
handler jo meget om, hvor mange børn der går på skolen og den nedad gående kurve
for tilgang af børn, er for længst vendt. Eller måske er det en løsning, at der er plads
til en special afdeling.
Viljen er tilstede her i vores landsbyklynge, til at yde vores for at skolen OG
landsbyklyngens center ikke bare overlever men lever, fuld af liv.
De planlagte udstykninger i bl.a. Alken vil også få en positiv indflydelse på
skoledistriktet. Det må bare ikke gå for hurtigt. Vi skal kunne inkludere de nye i
fællesskabet og bevare landsbystemningen.
Til slut: Tusind tak for demokratiet. Det vil sige, jer politikkeres evne og vilje til at
lytte til borgerne i kommunen. Det giver virkelig håb for fremtiden at I som byråd,
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har været i stand til at lytte og ændre holdning til skolelukning. Det er ikke os mod jer
eller jer mod os, men noget vi udvikler sammen. Af hjertet tak for det.
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Ny struktur for skoler og dagtilbud

Den offentlige debat om skolestrukturen i Skanderborg Kommune har lagt stor vægt på de mindre
skolers store kvaliteter. Landsbysamvirket har fire gange argumenteret i samme retning, men
herudover har en særdeles lang liste af debattører udtrykt parallelle synspunkter. Samvirket står
stadig inde for de udtrykte betragtninger, og det har glædet os meget, at langt de fleste skribenter og
mødedeltagere er enige heri. Vi vedhæfter vore fire debatindlæg.
Hele debatten kom i gang, fordi elevtallene de kommende år formodes at stige ganske kraftigt.
Stigningen vil koste den kommunale kasse betydelige beløb. Hvis strukturudviklingen går i retning
af lukning af lokale skoler, er det vigtigt at gøre sig klart, at det indebærer andre økonomiske
konsekvenser end den rå besparelse ved at lukke en aktivitet.
Når et skoledistrikt mister sin skole, ændres ejendomsværdier og befolkningssammensætning.
Området vil ikke mere være attraktivt for børnefamilier, men må i stedet sælges til købere med
lavere indtægter. Så ejendomspriserne vil falde hen over de kommende år. Det er ikke bare her og
nu, der vil komme et fald. En negativ spiral med konsekvenser for dagligvarehandel, håndværkere
og foreningsliv vil indebære et fortsat fald år efter år. Et fald, der også får konsekvenser for de
kommunale skatteindtægter.
Borgerne kommer også til at bære en væsentlig økonomisk byrde. Denne vinkel har ikke fået meget
opmærksomhed i debatten eller i de kommunale oplæg. Hvis den lokale skole lukkes, falder
skoledistriktets ejendomsværdier hen over de kommende år. Samlet kan det meget vel være den
største økonomiske hændelse, borgeren bliver udsat for i hele sin tilværelse.
De økonomiske kalkuler bør foretages og offentliggøres, før en eventuel beslutning om
skolelukninger tages.

På vegne af Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune
Knud Erik Elmann Jensen (Fmd.)
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Læserbrev d. 12. februar 2020
Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune har på den årlige generalforsamling drøftet de aktuelle
forslag om ændringer af kommunens skolestruktur. Bestyrelsen kom med nedenstående oplæg, som
fik forsamlingens støtte.

Vi har brug for udvikling, ikke afvikling
Skolevæsenet og børnepasning er en væsentlig del af kommunens aktiviteter. Det er derfor naturligt, at
mange har fokus på udviklingen. Prognoserne for Skanderborg Kommune lige nu siger kraftigt voksende
børnetal de kommende år. Det koster penge at gøre plads til børn hos dagplejemødre, vuggestuer, børnehaver
og skoler.
Byrådets udvalg for børn og undervisning arbejder derfor med forslag til strukturændringer, som kan lette
økonomien. Nogle er set før, andre er nye. Det bliver spændende at se, om ændringerne i det hele taget
forbedrer kommunens økonomi. Strukturændringer har det jo med at koste ekstra de første år.
Institutionerne, forældrene og medarbejderne er også aktive. Der har i flere lokalsamfund være afholdt
debatmøder med stort fremmøde. Der er mistanke om, at strukturændringerne ikke forbedrer børnenes miljø
og indlæring. Tværtimod. Forslaget om flytning af overbygningklasser vil flytte tid fra de unges
fritidsaktiviteter til ekstra skolebuskørsel. En kørsel, som ikke er gratis.
Idéen om at flytte ledelsen af mindre skoler sammen har været på bordet mange gange, uden at det har
imponeret forældre eller fagfolk. Der er andre måder at forbedre økonomien, uden at flytte lederen væk fra
viden om hverdagen på den skole, der skal ledes.
Forskellen på tankegangen hos forvaltning og praksis er gammel. Det kommunale system er delt op i
forvaltningsområder og i politiske fagudvalg. Det er ikke ukendt, at aktiviteter på et område udløser
omkostninger på et andet. Konsekvenserne kommer overraskende, fordi den afgrænsning, der er en styrke for
én forvaltning, ikke alene giver en fokus på centrale emner, men også en blindhed for konsekvenser for en
anden forvaltning.
Den grundlæggende misforståelse i forslagene bygger på idéen om, at strukturændringer giver besparelser.
Der kan være andre gode grunde til at lave strukturen om. Og der er gode grunde til at spare på kommunens
midler. Men der er ingen grund til blande de to ting sammen.
De foreslåede strukturændringer går ud over børnene i kommunens landdistrikter. Når tilvæksten i
Skanderborg Kommune er så kraftig, skyldes det bl.a. at Århus Kommune har en boligpolitik, som ikke er
attraktiv for børnefamilier. Unge familier søger derfor til os for at komme på landet eller i det mindste få et
parcelhus, hvor børnene kan komme tættere på naturen. Det virker ulogisk at forringe de vilkår, man lige har
skabt for et naturnært liv væk fra stenbro og højhuse. Vi må gå vores egne veje i stedet for at lave kopier af
storbyernes strategier. Vi har brug for udvikling, ikke afvikling.
Problemerne, som skal løses skyldes en kraftig befolkningsvækst, som har været ønsket. Man må formode, at
der ligger en plan fra det tidspunkt, hvor byudviklingen blev besluttet. Det må være det rigtige tidspunkt, at
finde denne plan frem til nærmere studier. I stedet for at lade det gå ud over børnene fra landdistrikterne.
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Åbent brev af 3. marts 2020 til Byrådet i Skanderborg Kommune:

Hvad er Byrådets værdier?
Skanderborg Kommune har netop sendt en såkaldt bruttoliste ud til forældrene til elever på vores
folkeskoler. Der er beskrevet 20 forslag, der kan spare kommunen for omkostninger på drift og
anlæg. Forslagene er lavet af medarbejdere ved BDO, et stort internationalt konsulentfirma uden
lokalt kendskab. De mener at kunne spare 25 mio. kr. årligt på driften samt spare 130 mio. kr. på
anlæg. BDO’s centrale værdier er formuleret således: ”Vi er de bedste til det vi gør” og ”Vi har
kundens tarv og behov i centrum”.
Bruttolisten har skabt megen opstandelse hos beboerne i vores lokalsamfund. Især på landet, som
revisorerne fra BDO ikke har megen forståelse for. Blandt folk er der tydeligt en angst for, at der vil
være byrådsmedlemmer, som svigter valgløfterne fra seneste byrådsvalg. Dengang kunne du ikke
finde nogen kandidat uanset partifarve, som ville lukke skoler. Det er ikke pænt gjort umotiveret at
tænke således om vores folkevalgte. Men man er nok selv ude om det, når man står som afsender af
bruttolisten.
Beboerne i vore landsbyer har også centrale værdier. Måske kunne de formuleres: ”Vi vil det bedste
med det vi gør” og "Vi vil ikke umyndiggøres af teknokrater”. Vore drømme og forhåbninger er
som biodiversiteten på en blomstrende sommereng. Mangfoldigheden er den fælles styrke for hele
engen, på samme måde som den er for børn, unge, voksne og ældre. Selvstændige mennesker, som
ved, hvem de er og hvad de vil skabe.
Hver tredje beboer i kommunen har valgt at bo på landet. Vi er ikke landsbytosser. Hvis sådanne i
det hele taget eksisterer, er de flyttet væk. Vi er typisk veluddannede, vidende og kreative, som står
i spidsen for de forandringer, som verden er ved at erkende, er nødvendige for vores civilisation.
Der er også brug for børnene. De skal ikke rives ud af sammenhængen og køres rundt i skolebusser,
fordi en teoretiker har leget med sin lommeregner. Om der er nogen, som skal være en del af
samfundet, så er det da børnene.
Børn er ikke en udgift. De er samfundets nye muligheder. Prøv som lokalpolitikere at bruge den
vinkel. Børn kan blive rigtig dygtige til at køre i skolebus. Men der er meget andet, det er bedre at
de lærer. Hvordan gør vi os selv og ikke mindst næste generation til robuste og mangfoldige
mennesker?
Bruttolisten og konsekvenserne af dens eventuelle gennemførsel er skolepolitik. Men samtidig har
der indsneget sig et eklatant brud på den indtil nu førte landsbypolitik. Skal der være plads til den
tredjedel af befolkningen, som ønsker at bo på landet? Har mennesker og deres samfund en værdi i
sig selv, eller skal pengene være målet og borgerne midlet? Vi håber, det samlede byråd vil tage
stilling til byrådets værdier. Er det BDO’s værdier eller er det landsbyernes værdier?
Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune
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Den lokale skole er afgørende for landsbybørnene
Læserbrev af 16-05-2020
Debatten om skolestrukturen har været på corona-pause i små to måneder. Det har vist sig, at
borgmesteren havde ret, da han spåede, at udgangspunktet vil have ændret sig, når vi kommer ud på
den anden side. Vi er ikke kommet gennem corona-krisen endnu, men mange holdninger står
allerede for skud og nye er kommet til. De nære relationer er opprioriteret, hvorfor flere ønsker sig
væk fra byerne. Debatterne om klima, biodiversitet og corona har tilsammen lært folk, at vi i stedet
skal satse på et robust samfund.
Udviklingen af en ny skolestruktur var tænkt bundet op på en åben dialog. Her er coronaen kommet
i vejen. Foreløbig lempes der ikke på forsamlingsgrænsen på 10 personer. Til sammenligning er der
indsamlet små 5.000 protestunderskrifter, som er et tydeligt udtryk for et ønske om åben samtale.
En samtale, som er vigtig. Det vil være katastrofalt for fællesskabet i kommunen, hvis vi hopper på
den by/land konfrontation, de eksterne konsulenter lægger op til. Heldigvis skal man ikke være
blind for, at en pæn del af underskrifterne er kommet fra byfolk, som kender de små lokale skolers
styrke.
Der må findes ny måde at føre samtalen på, når borgermøderne af gode grunde er blevet ikkeeksisterende. Nogle steder har man nået at afholde et indledende borgermøde. Men selv her har
borgerne brug for at høre, hvorfor politikere kan rose et borgerforslag på borgermødet, for senere at
finde ud af, at en del af forslaget hører under et andet udvalg og derfor ikke skal undersøges
nærmere. Det er debat på systemets betingelser.
Krisen om vores skolestruktur er for en stor del selvskabt. Det har været overset i budgetterne, at
tilflyttede familier har børn, som også skal i skole. Det har også været en overraskelse på Fælleden,
at lokalsamfundene på landet ikke synes om, at man forsøger at udpege de små skoler til at betale
regningen for overraskelsen. Det havde lokalsamfundene vist ikke set komme. Vores rådhus hedder
trods alt Fælleden, fordi det skal beskæftige sig med det, der er fælles for os alle.
Den lokale skole er afgørende for landsbyerne og landsbybørnene. Når man som barn kommer i
skole, åbner der sig en ny verden. Man lærer om abstrakte værktøjer som tal og bogstaver, men også
om historie, samfund og natur på det sted, man er en del af. Skolen er en central funktion for den
socialisering, som gør børnene til en aktiv del af lokalsamfundet. Nærhed skaber tryghed og
forståelse.
Strukturdebatten er startet ud fra økonomiske overvejelser. De er stadig relevante. Men fremtidens
folkeskole skal også ses ud fra corona-erfaringerne, der f.eks. peger på manglende udeplads og for
snævre klasserum. Klima- og biodiversitet-kriserne bør sammen med coronaen være baggrund for
vores debat om skolestrukturen. Hvis ikke den debat kommer nu, vil den komme om et år eller to.
Og hele tiden skal vi huske, at det er børnene og deres udvikling, som skal have den skarpeste
fokus. Det skal ikke være et konsulentfirmas forældede forestillinger.
Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune
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Krisen kradser (Læserbrev af 17. august 2020)
Det er blevet krisetid. Klimaet er af lave, og alt tyder på, at det bare er starten på alvorlige klimaændringer.
Biodiversiteten har sin egen krise, hvor arter uddør som aldrig før. Coronakrisen truer os på livet, og
samtidig også på økonomien og beskæftigelsen.
Årsagen til disse kriser er blandt andet centraliseringen af funktioner. Idéen er, at hente stordriftsgevinster.
Men hvis noget går galt, går det galt i stor stil. Og regningen går ikke nødvendigvis til de samme, som har
fået fordelene.
I Skanderborg Kommune har man hist og her yderligere en krise. Det er i landsbyer, der er blevet ramt af
planer om at lukke eller beskære de nære skoler. Besparelsen skal så bruges til at bygge nye store skoler i
kommunens større byer. Og regningen går til landsbybørnene, som skal tilbringe ekstra tid i skolebusserne.
Som ikke kan være en del af det nære samfund, deres forældre har valgt, men skal tilpasse sig et andet miljø.
Landsbyskolerne har en række styrker, der er brug for i disse krisetider. Skolestørrelsen gør det overskueligt
for de mindre børn at finde en plads i et fællesskab. Skolemiljøet er mere robust fordi der er plads til at tage
sig af børnenes specifikke behov. Naturen er tættere på, så man kan lære om, hvad der skal til for at få vores
samfund igennem de naturkriser, vi lider under. Hvis ikke vi lærer at se os selv som en bæredygtig del af
naturen, er der en del af vore kriser, som falder ud til vores ulempe.
De ældste af vore lokale skoler bliver 300 år næste år. Det var Frederik d. 4, som på sin 50 års fødselsdag
gav skolerne til bønderne i kongens rytterdistrikt. Formålet var, at børnene skulle lære at læse, så de kunne
blive bedre kristne, men også bedre soldater. I dag ville vi nok sige, at de skulle lære om vores fælleskab og
blive dygtige i deres kommende job.
For sammenhængskraft og fantasi har grobund i Den nære Skole. Gå ind og læs på
underskriftsindsamlingerne til fordel for bevarelse af landsbyskolerne. Læs hvad der står og forstå 300 års
taknemmelighed, som udtrykkes mellem linjerne. Men læs også vreden over attentatet på de skoler, som er
vores håb. Læs !
Centralismen gør samfundet mindre robust. Der er brug for et opgør. Indkøbscentre måtte hele foråret holde
lukket, fordi de var en stor potentiel smittefare. Det samme kan ses i disse dage, hvor Corona-virussen for
alvor tager fat. De centraliserede enheder gør sårbare.

Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune
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