Dialogmøde om fremtidens
skole i Viborg Kommune

Program
17:00

Velkomst og ramme omkring dialogmødet
v/Per Møller Jensen og Søren Jordhøj Aakjær

17:30

Drøftelse af temaer og udgangspunkt for en ændret struktur
 Kvalitet i undervisningen
 Økonomi
 Skolestørrelse
 Skolen som en del af lokalsamfundet

18:15

Fælles opsamling i plenum

18:45

Afrunding på mødet – Hvad sker der herefter?
v/Claus Clausen

Procesplan
Processen indeholder to faser:
1. Principfasen: Principper for det fremtidige skolevæsen udvikles i
samarbejde med skolebestyrelserne, MED-system, ledelsessystem,
de faglige organisationer og øvrige interessenter. Principperne skal
godkendes i Byrådet den 12-05-2020.
2. Strukturfasen: Med udgangspunkt i de vedtagne principper
udarbejdes forslag til en ny struktur, som indstilles til Byrådet den
07-10-2020. Strukturen besluttes på baggrund af en offentlig
høring.

Hvad er vores udfordringer?

– Antallet af klasser falder ikke så meget som antallet af elever
Udviklingen i klassekvotienter 2014-2034

Udvikling i elevtal - Viborg kommune
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Hvad er vores udfordringer?

- Færre elever giver fald i bloktilskud
• Viborg Kommune modtager ca. 60.000 kr. pr. elev i bloktilskud fra
staten, svarende til ca. 600 mio. kr. i alt (2020 tal)
• Hvis elevtallet falder med ca. 775 elever over de næste 8 år vil
bloktilskuddet fra staten sideløbende falde svarende til ca. 46,5 mio.
kr. mindre om 8 år i forhold til i dag (2020 tal)

Hvad er vores udfordring?

- Potentialet ved ét samlet skoledistrikt i Viborg kommune
Udviklingen i antal klasser 2019-2034

• I et samlet skoledistrikt vil der
gennemsnitlig være 136 klasser
færre end ved nuværende
skolestruktur
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• På kommune-niveau vil en
reduktion på 40 klasser svare til
det vi får mindre i bloktilskud.
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Antal klasser

• Dette svarer til et økonomisk
potentiale på ca. 136 mio. kr.
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Nuværende skolestruktur

Hvad vil vi gerne drøfte med jer?
- Baggrund for Elev- og klassetalsprognosen
Prognose = Faktiske tal
Elev- og klassetalsprognosen bygger på:

• Historiske elevtal
• Elevtal trukket i TEA pr. 1. marts for kommende skoleår (Elever i
specialklassetilbud og på specialskoler er ikke med)
• Et gennemsnit af skolernes dækningsgrad 5 år tilbage
• Elevtalsprognosen bygger desuden på befolkningsprognosen, hvor
eksempelvis fertilitets- og mortalitetstabeller, byggeprogram, ind- og
udvandringsstatistik og lignende indgår
• Klassetallene = elevtal pr. årgang/27 og rundet op til nærmeste hele tal

Hvad vil vi gerne drøfte med jer?
- Sammenligning af prognosen fra 2014 og 2019
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Hvad vil vi gerne drøfte med jer?

- Hvilke principper skal danne grundlag for kommende skolefællesskaber?
Kvalitet i undervisningen
Ekstra personer i klassen har en positiv effekt
på elevers læring og trivsel.
• Flere øjne, adgang til ressourcepersoners
viden har en gavnlig effekt på elevers
udvikling og læring.
Ressourcer til teamsamarbejde med fokus på
konkret praksis har en positiv effekt på
elevers læring og trivsel

Skolen som del af lokalsamfundet
Skolen betyder noget for lokalsamfundet.
Skolen er omdrejningspunkt for mere end
undervisning…
Skolelederen har traditionelt flere roller
end at lede skolen

Økonomi/skolestørrelse
Økonomi og skolestørrelse hænger
sammen. Men det er klassekoefficienten
der er afgørende – lærer/elev ratio.

Andre temaer og principper
Ledelse ”tæt på” har stor betydning.
Afstand til skolen.
”Profil-skoler”
Overbygnings – og fødeskoler

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en dialog
om:
• hvordan skoler kan arbejde tættere
sammen omkring optimering af klasser og
andre temaer, der kan bidrage til gode
løsninger for fremtidens skole i Viborg
Kommune.
• forudsætningerne for, at vi sammen kan
opnå den ønskede pædagogiske kvalitet for
alle skoler i Viborg Kommune også i
fremtiden.
• hvilken rolle netop jeres skoler kan spille i
forhold til ovenstående

Afslutning og den videre proces
Dato

Indhold

16-12-2019

Dialogmøde med Skals/Ulbjerg, Søndre, Karup, Ørum og Overlund skoler

17-12-2019

Dialogmøde med Vestre, Løgstrup, Mønsted/Sparkær, Vestervang og Hald Ege skoler

08-01-2020

Dialogmøde med Sødal, Egeskov, Bøgeskov, Vestfjends, Rødkærsbro, Nordre og Finderuphøj skoler

20-01-2020

Dialogmøde med Stoholm, Frederiks, Møllehøj, Houlkær, Brattingborg, Hammershøj og Møldrup skoler

26-02-2020 til 26-032020

Forslag til principper sendes i høring

26-02-2020

Drøftelse af forslag til principper i skoleledergruppen

09-03-2020

Drøftelse af forslag til principper i skole MED

24-03-2020

Stormøde for skolebestyrelser med henblik på drøftelse af forslag til principper

16-04-2020

Stormøde for alle interessenter med henblik på præsentation af principper

12-05-2020

Byrådet vedtager principper

25-06-2020 til 30-082020

Offentlig høring i forhold til fremtidens folkeskole i Viborg Kommune

19-08-2020

Stormøde for alle interessenter med henblik på drøftelse af strukturforslag

07-10-2020

Byrådet vedtager fremtidig skolestruktur

Spørgsmål & Input
Henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget kan indtil 21. januar ske
til lbp@viborg.dk
Spørgsmål og input vil indgå i den efterfølgende behandling i udvalget.

