
Gode grunde til ny skole i Stoholm 

 

I den vestlige del af Viborg Kommune findes der ingen sure gamle mænd. Her findes aktive 

borgere i alle aldre. Tag nu initiativet med en midtbyplan i Stoholm, som blev startet af lokal 

ildsjæl, Ejvind Jakobsen, som tidligere har stået fadder til flere gode og nu uundværlige tiltag i 

Stoholm, børnehave og vuggestue i det gamle rådhus og gode foreningslokaler samme sted.   

 

Midtbyplanprojektet startede med den forfaldne kro og så vupti i et godt partnerskab imellem 

borgere, kommunen og ejeren, skete miraklet, og inden vi kunne nå at glippe med øjnene, så var 

kroen jævnet med jorden, og der udsprang en tværpolitisk borgergruppe med det mål at lave en 

plan for midtbyen i kommunens 3. største by, Stoholm. Arbejdet i gruppen kører på skinner, og 

som både borger og politiker er det forunderligt at opleve i en by, der fortjener en bymidte med 

mere plads både til borgerne og det aktive handelsliv, som tiltrækker mange fra oplandet. 

 

Det bliver spændende at følge udviklingen, og i den forbindelse håber jeg, at Lene og Per Ballebys 

forslag om at flytte skolen ud til Stoholm Fritids- og kulturcenter, kan vinde genklang. Af flere 

grunde: Skolen er fysisk placeret helt indeklemt uden reel mulighed for den udvidelse, der på sigt 

skal kunne matche intentionerne i den nye skolereform. I forvejen bruger skoleeleverne 

idrætshallen med jævnlig transport fra skole til hal. Hvis der bliver bygget en ny skole ude ved 

hallen, så er selve grunden, hvor skolen ligger nu som skræddersyet til at indgå som en del af 

midtbyplanen. Det beløb eller dele deraf, der er afsat på budgettet til skolen – ikke øremærket – 

kunne bruges som startkapital til projekteringen. 

 

Jeg luftede forslaget for to år siden, da jeg var fungerende formand i Børne- og Ungdomsudvalget, 

og da fornemmede jeg, at man godt kunne se det som en ide, hvis kommunen havde penge til det. 

Under alle omstændigheder vil det ikke blive i morgen, at det sker, men som politikere vi er vi 

forpligtede til at tænke langsigtet, og det kan i den grad glæde mig, at der nu fra flere sider er 

opbakning til ideen, både fra borgere og kommende politikere. Ligesom jeg synes, det er meget 

positivt, at Fjends Folkeblad nu beder flere borgere tilkendegive deres mening. 

 

En mulighed kunne være, at byggeriet kan ske i et offentligt-privat samarbejde (OPP), som har den 

fordel, at skolen kun skal koncentrere sig om at drive undervisning, og de private står for 

vedligeholdelse m.m. Flere steder i landet har man bygget på den måde, og det tidligere B&U 

udvalg har beset nogle af stederne og hørt om fordele og de erfaringer, de har gjort sig på de 

steder. 

 

 


