
Den fremtidige skolestruktur i Viborg Kommune 
 
Det er lidt bekymrende at konstatere, at socialdemokraterne i Viborg Kommune endnu ikke har et 
færdigt udspil om deres holdning til den fremtidige skolestruktur her over en måned efter at alle 
høringssvarene er kommet ind. Den 14. august skal børne- og ungdomsudvalgets fem mand store 
udvalg komme med et forslag til byrådet om Viborg Kommunes fremtidige skolestruktur.  
 
Personligt havde jeg gerne set, at vi forinden havde haft et åbent temamøde i byrådet om emnet, så 
alle 31 medlemmer havde haft mulighed for at komme med deres input i et ellers fornemt forløb i 
sagen med: oplæg fra forvaltningen, møder med skolebestyrelsesformænd og skoleledere, besøg på 
alle 33 skoler samt dialogmøder på 12 skoler.  
 
Vi besluttede allerede i foråret, at vi i Venstres gruppe ville udarbejde et forslag, som både vores 
medlemmer og vi kunne stå inde for. Det forslag lagde vi straks ud på hjemmesiden. Vi har 
fokuseret på, hvordan det kunne tænkes, at give eleverne fra 7-10 klasse bedre tilbud, og vi har den 
grundlæggende holdning, at velfungerende mindre skoler skal vi være meget varsomme med at 
lukke. Vi ser muligheder i nye samarbejdsformer. 
 
Socialdemokraternes mantra med decentral centralisering er jeg betænkelig ved, og mine tanker 
falder på de hedengangne sogneråd. Nej, vi er nu i Viborg Kommune, hvor Viborg er hovedbyen, 
og den har efter min opfattelse gode muligheder for at blive styrket, hvis vi bygger videre på de 
kraftcentre, som forefindes i kommunen omkring de fleste af de mindre skoler. Jeg forestiller mig 
absolut, at vi skal have et centralt skolevæsen med en decentral ledelse - ikke målt ud efter en lineal 
- men med udgangspunkt i den virkelige verden. 
 
Efter min opfattelse har vi et meget velfungerende børne- og ungdomsudvalg, hvor der er tre partier 
repræsenteret, hvilket egentlig sjældent er ”et problem”. Jeg ser derfor frem til og håber, at vi kan 
komme med et forslag til byrådet, som vi alle kan gå ind for – ikke ensbetydende med at vi kan gøre 
alle kommunens borgere tilfredse – men en løsning som vi tror på kan blive til glæde og gavn for 
elever, lærere og forældre i kommunen. Den tryghed, der vil opstå, når beslutningen er blevet taget, 
vil være et godt udgangspunkt for, at vi sammen kan fortsætte processen med at arbejde hen imod 
en folkeskole i særklasse.   
 
 
   Venlig hilsen 
   Lea Flarup 
   Medlem af børne- og ungdomsudvalget (V) 
   Fyrrevænget 1 
   7850 Stoholm 
  
 


