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Resume
Den 11. april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i
Silkeborg Kommune. På baggrund heraf sender Børne- og Ungeudvalget med afsæt udvalgets
vision, udarbejdet i foråret 2015, denne sag om ny skolestruktur til byrådets foreløbige
godkendelse i mødet 23. maj 2016. Forslaget sendes derefter til udtalelse i de berørte
skolebestyrelser i 14 dage, hvorefter den endelige politiske behandling finder sted i juni 2016,
med henblik på ikrafttrædelse af ændringer pr. 1. august 2017. Det præciseres i sagen, hvilke
dele af den politiske aftale, der i løbet af efteråret 2016 skal indarbejdes i styrelsesvedtægten
for Silkeborg Kommunes skolevæsen.

Indstilling
Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget og byrådet,
•

at det oprindeligt fremlagte forslag til ny skolestruktur på baggrund af
høringssvarene fra den offentlige høringsfase i perioden 29. september til 24.
november 2015 samt den ekstra høring i skolebestyrelserne fra 13. januar 2016 til
12. februar 2016 ændres jf. nedenstående.
Nedenstående sendes til høring ved skolebestyrelserne i 14 dage:

•

•

•
•

Der etableres en ny skole, der omfatter de tre nuværende skoledistrikter i
Vinderslev, Sjørslev og Kjellerup. I folkeskolelovens forstand nedlægges Vinderslev,
Sjørslev og Kjellerup formelt som selvstændige skoler, og etableres som en skole.
Der etableres en ny skole, der omfatter de to nuværende skoledistrikter Funder og
Kragelund. I folkeskolelovens forstand nedlægges Funder og Kragelund formelt som
selvstændige skoler og etableres som en skole.
Overbygningsrelationen for Gjessø Skole ændres fra Frisholm Skole til Vestre Skole.
Overbygningsrelationen for Grauballe Skole ændres fra Fårvang Skole til
Dybkærskolen.

Herudover indstiller skolechefen,
•
•

at skolebestyrelserne høres om sammensætningen af skolerne i de forpligtende
samarbejder
at Skoleafdelingen kan påbegynde arbejdet med at revidere styrelsesvedtægten
snarest muligt efter byrådets beslutning i juni 2016. Styrelsesvedtægten sendes

efterfølgende til udtalelse i skolebestyrelserne i henhold til styrelsesvedtægtens § 25
stk. 3.

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Dette felt udfyldes kun, hvis der kommer væsentlige nye oplysninger til sagen mellem to politiske
behandlinger. Hvis ingen nye oplysninger: Lad punktummet stå.

.

Beskrivelse af sagen
Forslag til Skolestrategi 2021 har været fremlagt til offentlig høring fra 29. september til
24. november 2015 (Bilag Notat skolebestyrelsernes høringssvar samt Bilag Opsamling på
høringssvar i temaer). Efterfølgende har skolebestyrelserne i perioden 13. januar - 12.
februar 2016 besvaret ni spørgsmål, der var affødt af høringssvarene (Notat Opsamling af
svar på de ni spørgsmål til skolebestyrelserne).
På denne baggrund har der været ført politiske forhandlinger mellem gruppeformændene i
byrådet, hvilket har ført til en politisk aftale om ændringer i Silkeborg Kommunes
skolestruktur med virkning fra 1. august 2017. Underskrevet aftale om fremtidig
skolestruktur 11. april 2016 er vedlagt som bilag.
Den politiske aftale bygger på Børne- og Ungeudvalgets vision for udviklingen af kvaliteten
af skolerne i Silkeborg Kommune:
Børne og Ungeudvalget ønsker en folkeskole
• med mulighed for børnefællesskaber om læring, leg og interesser
• med kompetente medarbejdere og ledere, der skaber sammenhæng i folkeskolen og
med omverdenen
• med fleksible og sunde fysiske omgivelser, der understøtter læring og fællesskaber
• i samspil med forældre og lokalområde
Den politiske aftale indebærer følgende strukturelle ændringer:
1) Sammenlægning af fem skoledistrikter til to skoledistrikter
Fem nuværende skoler vil efter 1. august 2017 fungere som to skoler med forskellige
afdelinger i henhold til Folkeskoleloven. Se Kort nye distrikter 2017.
a) Kjellerup, Sjørslev og Vinderslev skoler: I skoleåret 2016/17 er der på hver af de tre
skoler en selvstændig skoleledelse. I løbet af efteråret 2016 etableres sideløbende med den
daglige selvstændige ledelse en fusionsledelse, en fusionsbestyrelse samt et
fusionsMEDudvalg mellem de tre skoler, der skal varetage opgaven med skolernes
sammenlægning – herunder også at beslutte rammerne for en fremtidig fælles
skolebestyrelse. De tre midlertidige organer opløses og erstattes pr. 1. august 2017 af
permanente konstruktioner.
b) Funder og Kragelund skoler: De to skoler har allerede i dag fælles ledelse og bestyrelse.
Skolerne vil fremover ligeledes få fælles skoledistrikt.
2) Nye overbygningsrelationer for to 0.-6. klasses skoler
Som en konsekvens af etableringen af de forpligtende samarbejder, skal
overbygningsrelationen for henholdsvis Gjessø og Grauballe skoler ændres.

Fra skoleåret 2017/18 bliver:
Vestre Skole overbygningsskole for Gjessø Skole
Dybkærskolen overbygningsskole for Grauballe Skole.
Nuværende elever på Gjessø og Grauballe skoler, der har søskende på de hidtidige
overbygningsskoler Frisholm og Fårvang skoler, kan vælge samme overbygningsskole som
ældre indskrevne søskende.
3) Alle skoler skal deltage i et forpligtende samarbejde
For at understøtte realiseringen af Børne- og Ungeudvalgets vision for udviklingen af
kvaliteten af folkeskolen i Silkeborg Kommune, og for at understøtte et sammenhængende
skolevæsen, etableres forpligtende samarbejder mellem følgende skoler:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kjellerup/Sjørslev/Vinderslev – Thorning – Ans
Fårvang – Gjern – Sorring
Langsø – Resenbro – Sejs – Voel
Frisholm – Bryrup
Dybkær – Gødvad – Grauballe
Vestre – Gjessø – Virklund
Funder/Kragelund – Hvinningdal
Balle – Skægkær

Rammesætningen af de forpligtende samarbejder fastlægges af Børne- og Ungeudvalget
som en del af bevillingsmålene. De politiske mål konkretiseres og implementeres gennem
institutionsaftalerne mellem skolechef og skoleledere.
4) Der etableres fire videnscentre i tilknytning til nedenstående skoler

•
•
•
•

Buskelundskolen: Videnscenter for aldersintegreret undervisning
Sølystskolen: Videnscenter for sproglig, social og kulturel integration
Dybkær Specialskole: Videnscenter for børn med særlige vanskeligheder
Silkeborg Ungdomsskole: Videnscenter for 10. klasse, Eud10 og GFU

Videnscentrenes opgave er at understøtte udvikling af viden i det samlede skolevæsen igennem at
opsamle, producere og efterfølgende dele aktuel viden indenfor de fire faglige områder.
Videnscentrene varetager indenfor hvert sit område praksisnær kompetenceudvikling af medarbejderne
ved samtlige af kommunens skoler.
Videnscentrene forankres ledelsesmæssigt i Skoleafdelingens ledelse.
5) Ændringer til styrelsesvedtægten
Den politiske aftale indeholder instrukser, retningslinjer og beskrivelser af kompetencer i
forhold til implementeringen af aftalens indhold, som skal indarbejdes i styrelsesvedtægten
for Silkeborg Kommunes skolevæsen. Arbejdet med at revidere styrelsesvedtægten vil
pågå snarest muligt efter byrådets beslutning i juni 2016. Styrelsesvedtægten sendes
efterfølgende til udtalelse i skolebestyrelserne i henhold til styrelsesvedtægtens § 25 stk.
3.
Generelt:

De to nye skoledistrikter, de to nye overbygningsrelationer, de forpligtende samarbejder og
videnscentrene blive indarbejdet i styrelsesvedtægtens bilag 2, hvor der er sket ændringer,
og hvor deres struktur ikke kan indgå i de nuværende bestemmelser i styrelsesvedtægten.
Aftalen danner grundlag for styrelsesvedtægten og vil fremgå som bilag fremadrettet.
Følgende fra aftalen indarbejdes ligeledes i styrelsesvedtægten:
Gælder for skoler med flere i afdelinger:
Indskrivning til børnehaveklasse/optagelse af elever
Eleven har krav på at blive optaget i det skoledistrikt, hvori eleven har bopæl.
Skolebestyrelsernes principper for fordeling af eleverne på afdelinger inden for
skoledistriktet skal basere sig på følgende i prioriteret rækkefølge:
1. Afstand fra bopæl til nærmeste afdeling. I tilfælde af lige stor afstand til flere afdelinger
har forældrene frit valg.
2. Søskende til elever på afdelingen går forud for andre børn.
3. Elever kan, efter forældrenes ønske, indskrives i en anden afdeling inden for
skoledistriktet. Ønsker om indskrivning i en anden afdeling inden for skoledistriktet skal
imødekommes forud for evt. indskrivning af elever fra andre skoledistrikter/kommuner.
Dog må der kun optages børn fra andre afdelinger, indtil der resterer 2 pladser pr. klasse
til brug for optagelse af afdelingens egne børn.
Årgange med under 12 elever
Såfremt der på en årgang på en afdeling inden for et skoledistrikt kun er 12 børn eller
derunder, kan skolelederen efter dialog med skolebestyrelsen og forældrene beslutte at
sammenlægge den pågældende klasse med en klasse fra en anden afdeling inden for
skoledistriktet.
Lukning af afdelinger
Hvis en skole med flere afdelinger ønsker at lukke en afdeling, skal sagen forelægges til
godkendelse af Børne- og Ungeudvalget.
Små skoler:
Såfremt der på en skole, inden for en treårig periode, vil blive et samlet elevtal i 0.-6.
årgang på under 125, skal skolechefen indlede drøftelse med skolens bestyrelse og ledelse
med henblik på at afdække muligheder for skolens fremtid. Hvis der er tale om
skolelukning, skal sagen forelægges byrådet.

Borgerinddragelse
I processen med at skabe en ny skolestruktur har der været fokus på at inddrage borgerne
og skolens interessenter. Der har således været afholdt:

•
•
•
•
•

Kick-off møde i Silkeborg Arena i marts 2015
Idémøder på tre skoler i kommunen for alle borgere i marts 2015
Workshop med elever på Silkeborg Bad april 2015
Workshop med fagprofessionelle i Medborgerhuset marts 2015
Dialogforum for skolebestyrelser løbende i 2015 og 2016

Desuden har der været fokus på at besvare spørgsmål og informere løbende via
hjemmesiden http://skolestrategi2021.silkeborgkommune.dk og i de lokale medier.

Forslaget om en skolestruktur er sendt i høring i perioden 29. september-24. november
2015, hvor byrådet modtog 270 høringssvar. I perioden 13. januar-12. februar 2016
sendte Børne- og Ungeudvalget på baggrund af høringssvarene yderligere 9 spørgsmål til
skolebestyrelserne til afklaring omkring strukturen. Alle skolebestyrelser indsendte svar.
Efter den politiske behandling 23. maj 2016 vil de nævnte områder i indstillingen om
skolestrukturen blive sendt til udtalelse ved alle skolebestyrelser i 14 dage, hvorefter den
endelige politiske behandling finder sted i juni 2016 med henblik på ikrafttrædelse af
ændringerne pr. 1. august 2017.

Økonomi
Jf. politisk aftale om skolestruktur afsættes der en pulje på minimum 3 mio. kr. til
samarbejdsmodellen ud fra elevtal. Puljen finansieres via ekstra midler afsat i
budgetprocessen. Der skal redegøres for brugen af midlerne særskilt i budgetopfølgningen.
Såfremt puljen ikke anvendes i samarbejdsregi, tilbageføres de økonomiske midler til
Skoleafdelingens centrale budget.

NEDENSTÅENDE FELTER MÅ IKKE UDFYLDES AF SAGSBEHANDLERE!

Bilag
.

Beslutning
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget

Dato: 03-05-2016

Indstillingen anbefales.
Børne- og Ungeudvalget behandler høringssvarene i ekstraordinært møde den 14. juni
2016 med henblik på fremsendelse af sagen til endelige behandling i Økonomi- og
Erhvervsudvalget og byrådet i juni måned.

Ej til stede
,
.
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Frank Borch-Olsen.
Udvalg: Byrådet

Dato: 23-05-2016

Dato: 17-05-2016

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

.

