
Der skal kæmpes for seminarium i Skive – ellers Viborg 

 

Det har været fremme flere gange i pressen, at Skive Seminarium har pladser til flere 
studerende.  Jeg har i gennem mere end ti år haft tæt kontakt til seminariet. Først valgt til 
bestyrelsen som medlem af Skole og Samfund senere som kommunalpolitiker som 
repræsentant for de 17 kommuner i det gamle Viborg Amt. 

Som jeg har oplevet det, har der i alle de år været en Star - quality over det seminarium 
med en dygtig ledelse i spidsen for en kompetent medarbejderstab. Ved en inspektion fra 
højere sted for en to - tre år siden, var der en af deltagerne i inspektionen, der udtalte, at 
hvis han havde en søn eller datter, der skulle vælge seminarium, så ville han anbefale 
Skive Seminarium. Større anerkendelse kan man vel næppe få.  

Det er ikke som i andre virksomheder, at hvis kvaliteten af det færdige produkt (her 
dygtige færdiguddannede lærere) er i top, så vil virksomheden som regel gå lyse tider i 
møde.  For seminariernes økonomi - og dermed mulighed for at overleve- er der kun to 
ting, der tæller, og det er antal studerende, der tilmelder sig og så hvilket seminarium, de 
fuldfører uddannelsen på.  

I de senere år er det efter min mening gået alt for hurtigt med dannelsen af CVU`erne, 
Professionshøjskolerne og Via University College Denmark, men det skal jeg ikke uddybe 
nærmere her, blot konstatere at det er herfra, at udfordringerne skal tages op.  

Skive Seminarium var hurtigt fremme med udformningen af en helt unik 
praktiklæreruddannelse, som i mange år har givet de færdiguddannede lærere en ekstra 
bagage med, når de skulle ud i den virkelige skoleverden og afprøve teorierne. Det har 
lokalsamfundene i mange miles omkreds og i vid udstrækning nydt godt af. 

Jeg vil ønske, at Skive Seminarium kan forblive hvor det ligger nu, fordi det har stor 
betydning for Skive og omegnskommunerne med et uddannelses sted af en sådan karat.  

Skulle udviklingen imidlertid medføre, at beliggenheden skal ændres, så er jeg 100 % enig 
med chefredaktør, Lars Norup, som her i avisen har gjort sig til talsmand for, at der kunne 
placeres et nyt lærerseminarium på Kasernearealet i Viborg – men det skal der i så fald 
nok kæmpes og argumenteres godt og grundigt for. 
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