
Skal skoledebatten holde ferie i uvished? 
 
Debatten om Viborg Kommunes fremtidige skolestruktur har nu varet i 2 måneder -
mesterligt støttet af de lokale medier. Senest med en artikelserie, hvor der har været 
fagligt fokus på de forskellige udsagn fra debatten. Det efterlader det indtryk hos Venstre, 
at der ikke er fagligt belæg for at nedlægge de skoler, der har omkring 100 elever. 
 
Venstre valgte tidligt i debatfasen, at melde nogle tydelige holdninger ud ved at 
offentliggøre et 6 siders oplæg om, hvordan vi ser muligheden for - i en spareøvelse -
samtidigt at sætte en retning mod en folkeskole i særklasse. Vores oplæg byggede på 
nogle klare grundholdninger. Vi ønsker at bevare alle de bæredygtige skoler i kommunen 
for at skabe en hel kommune med et alsidigt bosætningstilbud for at sikre 
indkomstgrundlaget de kommende år. Derved kan vi fortsætte den vækst og fremgang 
kommunen har i øjeblikket.  
Vi har derfor - som alternativ til gammeldags skolelukninger og afvikling af visse egne af 
kommunen - peget på visionære og fremadrettede løsninger, der ikke giver køb på det 
faglige indhold i skolerne. Et af forslagene, der samtidigt skaber sammenhæng, er fælles 
ledelse af skole, klub, SFO, og daginstitution i de mindre samfund.  
Større og bæredygtige overbygningsskoler, som kan konkurrere med privat- og 
efterskoler i bl.a. valgfagstilbudene er et andet forslag. Effektivisering gennem justerede 
skoledistrikter et helt tredje. Vi har forsøgt i vort oplæg at give et balanceret og 
bæredygtigt fremtidssikret bud på fremtidens skolestruktur i Viborg Kommune. Samtidig 
har vi erkendt efterslæbet på de fysiske rammer på skolerne især i Viborg by og Løgstrup. 
Vi forudser og accepterer derfor, at der de kommende år skal bruges mange millioner 
kroner på at løfte netop disse skoler til en acceptabel standard. Derfor foreslog vi også her 
og nu at løfte skolerne i Viborg by med et nybyggeri til mindst 100 mio. kroner - frem for 
at lave lappeløsninger i de eksisterende rammer. Dette skulle så følges op med yderligere 
millioninvesteringer de kommende år, efterhånden som ansvarlig økonomisk tænkning 
kunne muliggøre det. 
I Venstre følte vi, at det var et visionært og modigt forslag - sådan at ville prioritere 
Viborg skolerne frem for andre. Debatten har efterfølgende vist, at det ikke er et ønske. 
Vi kan derfor berolige med, at Venstre selvfølgelig ikke vil fastholde et tilbud, der afvises 
så markant. Generelt er vores oplæg ikke et ultimativt oplæg, da vi ønsker en bred 
løsning, hvor de bæredygtige skoler bevares. Ønsker man på skolerne i Viborg at 
fortsætte i de fysiske rammer, der findes - med små justeringer - lever vi med det. På den 
besøgsrunde vi i udvalget havde rundt til alle kommunens skoler, følte vi blot, at disse 
skoler havde fortjent noget bedre, end det vi så her - set i forhold til mange andre af 
kommunens skoler. 
Vi vil gerne takke alle for de mange positive bemærkninger, Venstres byrådsmedlemmer 
har fået efter offentliggørelsen af vort oplæg. Det gælder både fra de, der er enige med os 
- men også fra andre. Særligt glæder det os, at alle roser vort mod og det, at vi aktivt 
bidrager konkret til debatten. Vi havde selvfølgelig håbet og forventet, at også 
borgmesterpartiet i byrådet ville have bidraget med noget konkret frem for løs snak.  
 
I Venstre tror vi, at rigtig mange – især borgerne i Bjerregrav, Sparkær, Vroue, Løvel, 
Vammen, Skjern og Ulbjerg - venter på et svar inden ferien står for døren. I Venstre 



synes vi næsten ikke, man kan være bekendt ikke at give klar besked. Men det er nok en 
af forskellene på Venstre og socialdemokraterne. Når vi taler om åbenhed, mener vi også 
politisk åbenhed. Vi vil - med vore 10 mandater - give det gode råd til borgmesteren, at 
han hurtigst muligt melder sin holdning til de i rapporten nævnte skoler ud eller inviterer 
til en drøftelse blandt byrådets partier, så en af de vigtigste beslutninger i denne 
valgperiode kan blive truffet inden ferien. Det vil kunne fjerne uvisheden hos mange. 
Alle høringssvarene er modtaget, så der burde ikke være så meget at vente på. 
 
Med venlig hilsen 
 
På Venstres byrådsgruppes vegne 
Medlemmer af børne- og ungdomsudvalget 
Lea Flarup, Stoholm og Ib Bjerregaard, Viborg 
 
 
 


