
EN FOLKESKOLE I SÆRKLASSE 
 
Børne- og ungdomsudvalget har nu været på besøg på alle 33 skoler i Viborg Kommune. Vi har 
oplevet en række skoler i særklasse med hver deres profil og forskellige spændende måder at drive 
pædagogisk praksis på.  
 
Vi har også fået et lille indblik i den bygningsmæssige standard og må konstatere, at der er stor 
forskel på den måde, man har prioriteret renovering af bygningsmassen på. Det vil derfor blive et 
vigtigt fokuspunkt for politikerne til efteråret, når der kommer en nærmere redegørelse heraf, da en 
folkeskole i særklasse selvfølgelig skal have de bedst mulige fysiske rammer at arbejde ud fra. Der 
er afsat anlægskroner i budgettet. Vores opgave bliver at prioritere, hvor de skal anvendes og om 
beløbet er tidssvarende. 
 
Viborg Kommune har en vision om en folkeskole i særklasse og den proces, der skal virkeliggøre 
visionen er godt i gang. For at sikre, at vi holder kursen tror jeg, som det er foreslået flere steder fra,  
at vi så, hurtigt det er muligt, skal have nedsat en tænketank bestående af kompetente skolefolk og 
andre ildsjæle fra alle dele af kommunen. De skal holde politikerne oppe på deres udsagn og - som 
de ”fagpersoner” de er - løbende komme med indspark til politikerne. Det vil for mig at se være en 
proces, der aldrig stopper - det at sikre vores børn de bedst mulige betingelser for læring og 
dannelse med livsglæden i behold. 
  
Børne - og ungdomsudvalget er midt i en møderække med nogle skoler, der har været så venlige at 
invitere os på besøg. Hvor har det dog været nogle gode oplevelser at dumpe ned i den ene 
guldgrube efter den anden. Vi har oplevet nogle kraftcentre i vores kommune, som vi kan være 
meget stolte af at have, og som vi i den grad har brug for, når vi skal have skabt en hel Viborg 
Kommune, hvor der er balance imellem land og by. For når vi beholder og styrker de kraftcentre 
ude i landområderne, så er vi også med til at forbedre mulighederne for en udvikling af Viborg by 
og dermed sikre en kommune i fremgang. Det tror jeg på.  
 
Derfor er jeg nu blevet helt klar i mælet, når jeg siger, at det er min holdning, at vi i Viborg 
Kommune kun skal lukke de skoler, som forældre, lærere og elever selv mener, det vil være en god 
ide at lukke. 
 
Som det er blevet sagt mange gange, så har regeringen ikke været nænsom ved Viborg Kommune. 
Helt fint at vi i udligningsøjemed skulle betale til de lidt fattigere kommuner, men helt uacceptabelt 
at vi kun fik ét grundtilskud i stedet for de 6 grundtilskud, vi skulle have haft og som vi forventede 
at få. De ca. 50 mio. vi mangler, synes jeg stadigvæk, vi skal gøre en indsats for at få, og jeg håber 
at Kommunernes Landsforening i deres forhandlinger med regeringen vil arbejde for at vi får dem. 
 
Ellers skal vi jo have løst den - af os selv pålagte -opgave med at spare 15 mio. på skoleområdet. 
Men her er det vigtigt at vi husker på, at vi ydermere skal have skabt et økonomisk råderum til 
udvikling, efteruddannelse, erfaringsopsamling og videndeling m.m. Derfor bør der årligt afsættes 
et beløb til den omtalte pædagogiske udvikling, således at processen med at arbejde herimod en 
folkeskole i særklasse kan holdes i gang. 
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