
Struktur- og organisationsanalysen på skoleområdet er kommet på gaden. Det er et fint stykke 
arbejde, som forvaltningen har udarbejdet. Den giver det samlede Byråd et overblik over, hvilke 
skoler vi har – størrelse - beliggenhed og elevtalsprognose. Den bygningsmæssige standard har vi til 
gode at blive oplyst om.  
 
Der er også besparelsesforslag - herunder forslag om lukning af mindre skoler. Helt naturligt har de 
forslag sat dagsordenen både i pressen og blandt borgerne. Til de borgere, der har henvendt sig til 
mig, har jeg påpeget, at de foreliggende forslag om lukning af 4, 6 eller 8 skoler udelukkende er et 
blandt flere forslag fra forvaltningens side til besparelser, og det er absolut ingen facitliste. 
 
Jorden er nu gødet til, at vi politikere skal i arbejdstøjet med det omtalte udredningsarbejde i 
baglommen. Vi skal i dialog med skolernes interessenter, lytte til borgerne, fortælle, hvad vi har af 
ideer og tanker, og på den måde helst nå resultater, der alle peger i den retning, vi har lovet: at 
Viborg Kommune skal have en folkeskole i særklasse. Det arbejde kræver mere end kun at fokusere 
på økonomien. Det er en løbende proces, for folkeskolen vil altid være i bevægelse. Efter min 
mening kræver det dog til enhver tid: en respekteret lærerstand, glade elever og tilfredse forældre.  
 
Politikerne er forpligtet til at få økonomien til at hænge sammen, men vi er også i høj grad forpligtet 
til at se på forhold, som er afgørende for, om en skole kan give de rette pædagogiske og faglige 
tilbud og leve op til nuværende og kommende centrale krav. Samtidigt skal vi have fokus på 
værdierne i den decentrale struktur. 
 
Personligt er jeg meget glad for selve proceduren med, at vi politikere har et dokumenteret 
materiale i hånden, når vi skal i dialog med borgerne. På den måde har alle byrådsmedlemmer også 
mulighed for at gå kvalificeret ind i debatten - når den tid kommer - da det jo ikke kun er de få 
politikere, der sidder i fagudvalget, der har adgang til alle oplysningerne.  
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