
Optimist på skolernes vegne 

 

 Den årlige rapportering fra skolerne i Viborg Kommune er kommet på gaden. Under 
læsningen fik jeg en meget behagelig mavefornemmelse og havde det på samme 
måde, som når man læser en rigtig god bog, at man mod slutningen begynder at ærgre 
sig over, at alt har en ende. Men heldigvis er kommunen da ikke større, end at vi har et 
antal folkeskoler, som vi kan nå - suppleret med et antal spændende friskole, som er deres 
egne herrer. 

Rapporteringen indeholder hvilke udfordringer, der har været i løbet af året, hvilke 
resultater der er opnået og hvilke fremtidsplaner den enkelte skole har. Indholdet skal ikke 
bruges til at sammenligne de 33 folkeskoler med hinanden, men de skal være øjenåbnere 
for politikerne og give dem et indblik i skolernes profiler.  Man kan sige at kvaliteten ligger i 
den enkeltes skoles egen udvikling, og med udgangspunkt i kvalitetsrapporterne vil 
forvaltningen efterfølgende afholde dialogmøder med hver enkelt skole.  

I Viborg Kommune har vi et skolevæsen, hvor politikerne har vedtaget nogle overordnede 
rammer, hvorunder hver enkelt skole kan finde veje til at nå de fastlagte mål. Man kan 
læse om skoler med mobbefri zone, klippekort, min egen bog, V-dag, verdens bedste 
elevråd, obligatorisk rosning, venskabsklasser og nye måder at videreudvikle læringen, 
undervisningen og samværet på skolen på - og mange flere spændende tiltag. Der er en 
skolebestyrelse, som har en vision, de arbejder efter: ”Vi er glade, når vi går hjem – fra 
skole – og vi glæder os til at komme igen”.  Den gælder både for børn og voksne. 
Rapporterne indeholder for mig at se en guldgrube til videndeling, men prikker også til 
fremtidige fokuspunkter som for eks. efter - og videreuddannelse.   

Der er udformet en samlet rapport, og fra den vil jeg citere to sætninger: ”Målet er at give 
alle børn tilpasse udfordringer, så de skal stå på tæer i læringsmæssig forstand, men ikke 
udfordres over evne” og ”Ligesom trivsel af mange vurderes fundamental for et godt 
læringsmiljø, så vurderes læsefærdigheder ofte som alle fagenes moder”.  Smukt, ikke?  
Jeg fornemmer også, at den nye læreraftale (Viborgaftalen) fungerer rigtig godt. I 
virkeligheden tror jeg, at vi har en af landets bedste forvaltninger – jeg ved, at vi har skoler 
i særklasse. 
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