
Svar til Lena Riis  
 
Børne- og Ungdomsudvalget har i efteråret besøgt en lille del af de 120 virksomheder, som Viborg 
Kommune har ansvaret for i udvalgets regi. Vores mål er at besøge alle skoler, børnehaver og 
vuggestuer o.a. i løbet af det kommende år. 
 
 Det har været lidt af en ”øjenåbner” og en rigtig god oplevelse. Vi har allerede set mange 
spændende måder at ”drive virksomhed på”, og jeg er fuld af beundring over den indsats, der bliver 
lagt for dagen og meget glad over at opleve mangfoldigheden, men også engagementet og 
seriøsiteten både fra virksomhedernes og forældrenes side.    
 
Det gav mig inspiration til, at det det måske kunne bruges fremadrettet, hvis man fra kommunens 
side udbad sig et kortfattet skriftligt notat fra virksomhedsbestyrelserne, som beskrev den enkelte 
virksomheds værdigrundlag eller husregler. Det nye kunne så være, at der fra kommunens side blev 
lagt en ramme for, hvad de som minimum skulle indeholde, og politikerne kunne på den måde få en 
status fra de enkelte virksomheder, der evt. kunne bruges på dialogmøderne og således danne 
grundlag for en form for videndeling. 
 
På skoleområdet vil vi i løbet af nogle år kunne få fuldt gavn af de årlige kvalitetsrapporter, og 
selvom jeg vil give dig ret i at vi ikke har brug for flere af de opgaver, der tager tid fra samværet 
med børnene, så vil de efter min mening kunne blive gode redskaber til alle skolens interessenter.  
Forstået på den måde, at man på den enkelte skole tidligt kan sætte fokus på de steder, hvor der er et 
udviklingspotentiale. 
 
Jeg glæder mig til at fortsætte besøgsrunden på de offentlige virksomheder i foråret, hvor vi netop 
har fastlagt datoerne i udvalget. For de fleste af os politikere gælder det jo, at der er meget, vi ikke 
ved om de 6 kulturer, der tidligere har hersket på børne- og ungdomsområdet i den nye Viborg 
Kommune.  
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