Gødvadskolens høringssvar til forslag om fremtidig skolestuktur:
Forældrene på Gødvadskolen har modtaget forslaget omkring ny skolestruktur i Silkeborg Kommune,
foreløbigt godkendt af Byrådet d. 23. maj 216 til ikrafttrædelse pr. 1. august 2017 og har følgende
kommentarer.
Gennem det sidste år har skolebestyrelsen, forældre og medarbejdere på Gødvadskolen brugt meget
tid på arbejdet med forslaget til ny skolestruktur i Silkeborg Kommune og det er derfor på mange
måder en skuffelse at læse det fremsendte reviderede forslag til en ny skolestruktur i Silkeborg
Kommune.
Processen har været lang og oprindelig var intentionen en bedre folkeskole for vores børn med en
højere kvalitet og et større potentiale for udvikling og trivsel. Alle disse gode intentioner synes ikke
længere at være en tydelig del af det fremsendte forslag.
De økonomiske udfordringer som Silkeborg Kommune angiveligvis stod overfor i form af besparelser i
starten af processen er ligeledes heller ikke længere en del af det fremsendte forslag, hvilket
selvfølgelig er glædeligt. Det er håbet at dette er et udtryk for en politisk strategi, hvor folkeskolen
prioriteres i højere grad både økonomisk, men også fagligt og pædagogisk således at intentionen om
en højere kvalitet og bedre trivsel kan blive en realitet.
Specifikke kommentarer til de fremsendte punkter:
Ad 1: Sammenlægning af fem skoledistrikter til to skoledistrikter.
Gødvadskolen har ingen kommentarer til denne del af forslaget, da vi ikke vurderer det vil få nogen
praktisk betydning for Gødvadskolens elever.
Ad 2: Nye overbygningsrelationer for to 0.‐6. klasses skoler.
Det er vores holdning at Gødvadskolen kan drage fordel af at Grauballe skole fremadrettet bliver
tilknyttet Dybkærskolen som overbygningsskole. Det vil uforandret være Dybkærskolen som ligeledes
er overbygningsskole for Gødvadskolen, men med en yderligere stigning i det samlede elevantal i
overbygningen vil der potentielt kunne etableres nye og mere spændende spor som kan styrke
fagligheden yderligere.
Ad 3: Alle skoler skal deltage i et forpligtende samarbejde.
Det er for skolebestyrelsen på Gødvadskolen helt uforståeligt at Børne‐ og Ungeudvalgets vision for
udviklingen af kvaliteten af folkeskolen i Silkeborg Kommune gennem denne lange proces
udelukkende ender ud med et ønske om etablering af forpligtende samarbejder. Det har i hele
processen på intet tidspunkt været konkretiseret hvad et forpligtende samarbejde indebærer,
hverken fagligt, pædagogisk eller økonomisk. Det havde været ønskværdigt at Børne‐ og
Ungeudvalget som minimum havde diskuteret rammesætningen og indholdet af de forpligtende
samarbejder, således at de respektive skolebestyrelser på et sagligt og konkret grundlag kunne
forholde sig til mulige fremtidige konsekvenser. I det fremsendte forslag beder Børne‐ og
Ungeudvalget, skolebestyrelsen om at forholde sig til en fremtidig vision, hvor det på nuværende

tidspunkt ikke er angivet om vi bliver yderligere inddraget i forhold til den lokale fortolkning og
implementering.
Ad 4: Der etableres fire videnscentre i tilknytning til nedenstående skoler.
Følger der ressourcer med til, at de fire videnscentre kan stå i spidsen for at dele aktuel viden inden
for de fire fagområder, som kan understøtte det samlede skolevæsen, så ser vi godt at Gødvadskolen
og det samlede skolevæsen kan drage nytte af dette.
Ad 5: Ændringer til styrelsesvedtægten
De beskrevne ændringer i styrelsesvedtægten afstedkommer ingen yderligere kommentarer fra
skolebestyrelsen på Gødvadskolen.
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