
Venstre imod flytning af specialtilbud til Bjerregrav og Vammen 
 
 
Venstre er imod forslaget om at flytte specialtilbuddene fra Overlund Skole, Vinkel Skole, Houlkær 
Skole, Smediegården og Hald Ege til Bjerregrav og Vammen. 
Venstre foreslog i stedet, at der blev indledt forhandlinger med friskoleforeningerne i Vammen, 
Bjerregrav og Skjern, således at de kunne købe bygningerne til friskoler de pågældende steder. 
Da udvalget ved behandlingen af sagen ikke var fuldtalligt, er der derfor hverken en indstilling eller 
en beslutning i udvalget, som byrådet senere skal forholde sig til. 
Der er i stedet to ligeværdige indstillinger. Dels ovennævnte fra Lea Flarup og Ib Bjerregaard fra 
Venstre og dels Jens Ravns og Søren Pape Poulsens om at flytte specialtilbuddene til Vammen og 
Bjerregrav. 
 
I november besluttede et enigt byråd strukturen på hele specialområdet. Netop dette område havde 
vi for længe siden aftalt at behandle selvstændig og ikke sammen med lukningen af de almene 
folkeskoler. Venstre havde et stort ønske om ikke at gøre dette område til en politisk diskussion, da 
disse børn ikke har behov for nogen form for usikkerhed. Vi er derfor meget forundrede over, at 
formand og næstformand i børne- og ungdomsudvalget nu bryder denne enighed.  
Vi har ikke nogen skriftlig aftale om området. Det ved vi godt. Men det troede vi bestemt heller 
ikke var nødvendigt. 
 
Derfor ligner flytningen noget, der er opfundet til lejligheden for at forhindre friskoler i Vammen og 
Bjerregrav. Det er sørgeligt, at børnene i specialtilbuddene bliver inddraget i den sammenhæng 
uden varsel. 
 
Endnu mere mærkeligt bliver det, når formanden og næstformanden slet ikke kender de økonomiske 
konsekvenser af deres indstilling. Disse økonomiske konsekvenser forventer vi klart kommer frem 
inden behandlingen i økonomiudvalget.  
 
Venstre skal derfor meget klart præcisere, at vi ikke under nogen omstændigheder kan støtte den 
holdning det konservative medlem og det socialdemokratiske medlem har omkring flytning af 
børnene i specialtilbud. Hvad et flertal i byrådet vil beslutte, ved vi ikke. Men vi kan kun opfordre 
borgmesteren til at ”samle kommunen” i denne sag.  
 
For disse friskoler er ikke opstået i protest, da alle var tilfredse med folkeskolerne de pågældende 
steder. Det er friskoler oprettet i hjerteblod af alle de lokale ildsjæle, som brænder for deres område, 
hvori de har lagt mange kræfter. Vi håber på alles vegne, at der kan opnås enighed til sidst. Der er 
jo for tiden en del ledige kommunale bygninger til rådighed.  
 
Vi har da - heldigvis - tidligere set, at saglighed og gode argumenter, når de er stærke nok, kan 
flytte holdninger. I øjeblikket høres de berørte specialskoler, så dialogen er nu ved at blive etableret. 
 
 

Lea Flarup og Ib Bjerregaard 
Venstres medlemmer af børne- og ungdomsudvalget 

 
 
 


