Sorring, d. 1. juni 2016

Høringssvar til ”Ny skolestruktur i Silkeborg Kommune”
Skolebestyrelsen for Sorring Skole afgiver herved høringssvar til forslag om ”Ny skolestruktur i
Silkeborg Kommune”, der blev foreløbigt godkendt af byrådet d. 23. maj 2016.
Vores vigtigste indvending mod forslaget er, at vi ikke ønsker at indgå i det foreslåede
forpligtende samarbejde, men i stedet ønsker at indgå i det forpligtende samarbejde
mellem Voel, Resenbro, Langsø og Sejs og dermed overgå til at have Langsøskolen som
overbygningsskole.
Konkret anmodes skolebestyrelserne om udtalelser vdr.:
1.

Der etableres én ny skole, der omfatter de tre nuværende skoledistrikter i Vinderslev,
Sjørslev og Kjellerup. I juridisk teknisk forstand nedlægges Vinderslev, Sjørslev og
Kjellerup formelt som selvstændige skoler, og etableres som én skole

2.

Der etableres én ny skole, der omfatter de to nuværende skoledistrikter Funder og
Kragelund. I juridisk teknisk forstand nedlægges Funder og Kragelund formelt som
selvstændige skoler og etableres som en skole

3.

Overbygningsrelationen for Gjessø Skole ændres fra Frisholm Skole til Vestre Skole.

4.

Overbygningsrelationen for Grauballe Skole ændres fra Fårvang Skole til
Dybkærskolen

5.

Den besluttede sammensætning af skolerne i de forpligtende samarbejder

Vdr. punkt 1 - 4: Skolebestyrelsen for Sorring Skole opfordrer til, at der lægges stor vægt på
de berørte skolers synspunkter. Herudover har vi ingen bemærkninger.
Vdr. punkt 5: Skolebestyrelsen ønsker af nedennævnte fire grunde, at Sorring Skole i stedet
for det foreslåede skal indgå i det forpligtende samarbejde mellem Voel, Resenbro,
Langsø og Sejs og dermed overgå til at have Langsøskolen som overbygningsskole.
Begrundelserne blev tilsendt Børn- og Ungeudvalget d. 2. maj 2016.
Vi understreger, at ønsket om at skifte overbygningsskole ikke skyldes, at vi mener at der er
problemer med kvaliteten i overbygningen på Fårvang Skole. Vi opfatter både Fårvang
Skole og Langsøskolen som rigtig gode overbygningsskoler. Ønsket skyldes nedennævnte
fire grunde.
Det har været anført i debatten, at spørgsmålet om overbygningsskole er mindre
væsentligt, da forældre via frit skolevalg vil kunne vælge den overbygningsskole, de
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foretrækker. Eftersom muligheden for at vælge overbygningsskole vil være betinget af, at
der er plads, vil det dog ikke være en løsning, der i praksis vil kunne anvendes for mere
end et meget begrænset antal elever. Derfor mener vi, at spørgsmålet om
overbygningsskole er afgørende.
Opbakningen til denne henvendelse er meget stor i Sorring. Skolebestyrelsen for Sorring
Skole har behandlet spørgsmålet på et ekstraordinært møde d. 18. april og vedtog på et
ordinært møde d. 25. april at opfordre Børn- og Ungeudvalget til at lade Sorring Skole
indgå i det forpligtende samarbejde omkring Langsøskolen.
Der blev d. 28. april afholdt et borgermøde i Sorring, hvor der var enighed om, at langt
størstedelen ønsker Langsøskolen som overbygningsskole.
Skolebestyrelsen har desuden været i kontakt med de øvrige skoler i det forpligtende
samarbejde, vi gerne vil være en del af. Skolebestyrelserne i Resenbro og Sejs er ligesom
Jane Gregersen fra Langsøskolen positive over for tanken om at Sorring Skole indgår i det
forpligtende samarbejde. Skolebestyrelsen i Voel har ikke ønsket at tage stilling til
spørgsmålet på nuværende tidspunkt.
1. Overbygningsskolerne bør have en tilstrækkelig størrelse
Vi ønsker en overbygningsskole med tyngde til at udvikle den faglige kvalitet og sociale
trivsel. Langsøskolen vil, hvis Sorring Skole bliver fødeskole, kunne få et så stort antal spor, at
det bliver muligt at etablere profillinjer og valgfag og dermed sikre et højt fagligt niveau.
Det vil understøtte Børn- og Ungeudvalgets målsætning om, at børn og unge skal møde
passende udfordringer. Det vil ikke være muligt at etablere et tilsvarende miljø på Fårvang
Skole med den overbygningsstruktur, der er foreslået i den politiske aftale, der er indgået
mellem gruppeformændene. I fremtiden vil der næppe kunne være mere end to spor på
Fårvang Skole. Langsøskolen har et godt potentiale for styrke de faglige og sociale
rammer for de ældste børn i folkeskolen. Vi henviser i øvrigt til Sorring Skoles svar på de ni
spørgsmål, hvor vi anbefalede at overbygningsskolerne fremover bør have fem spor
2. Overbygningsskolerne bør kunne fastholde eleverne i folkeskolen
Vi ønsker en overbygningsskole, der kan holde vores børn samlet i folkeskolen. I dag
fravælges Fårvang Skole af et stort antal forældre fra Sorring, især til fordel for friskoler. Det
er et socialt problem for børnene fra Sorring, som går glip af et vigtigt fællesskab i
udskolingen. Det er også et problem for folkeskolen, som mister for mange elever. Endelig
er det et økonomisk problem for Silkeborg Kommune, hvis for mange elever fravælger
folkeskolen. Vi forventer, at Langsøskolen i langt højere grad vil blive tilvalgt af forældrene
fra Sorring end tilfældet er i dag
3. Overbygningsskolerne skal give mening geografisk
Langsøskolen passer geografisk godt til Sorring. Der er i forvejen gode busforbindelser (bus
112 direkte fra Sorring og bus 223 vil kunne nås via den kommende cykelsti til Voel).
Mange forældre orienterer sig ind mod byen, bl.a. pga. placering af arbejdsplads. Til
gengæld er det få, der orienterer sig nordpå mod Fårvang. Med etableringen af
cykelstien mellem Sorring og Voel vil der være cykelsti hele vejen til fra Sorring til Silkeborg.
Endelig tillader overbygningsskoler i Silkeborg by en mere effektiv udnyttelse af de
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eksisterende tilbud (f.eks. Fablab, ungdomsskole, idræts- og foreningsliv og Den Kreative
Skole).
4. Forpligtende samarbejder skal sammensættes så de understøtter et reelt samarbejde
Sorring Skole er meget indstillet på, at de nye forpligtende samarbejder skal blive en
succes. Rigtig mange muligheder forudsætter, at eleverne kan transportere sig selv
mellem skolerne. Det er udelukket nordpå mod Gjern og Fårvang, da vejen er for farlig.
Det er til gengæld oplagt mellem Sorring og Voel, hvor vejen har status af skolevej og hvor
kommunen netop har investeret i anlæggelsen af en cykelsti. Det er også en vigtig
forudsætning for et samarbejde, at det kan bygge på eksisterende relationer. Vi henviser
her til Skole Skoles svar på de ni spørgsmål, hvor vi bl.a. pegede på, at Sorring og Voel
tidligere har haft et meget velfungerende samarbejde om bestemte fag. Samtidig er
Sorring og Voel to naturligt sammenhængene landsbyer. Det gælder foreningslivet, hvor
Silkeborg-Voel KFUM spiller en væsentlig rolle i Sorring. Det gælder også geografisk. Sorring
og Voel ligger relativt tæt på hinanden og vil snart være forbundet af cykelsti. Derfor
tilkendegav vi i svaret på de ni spørgsmål, at vi gerne vil indgå i et forpligtende
samarbejde med Voel Skole.
Skolebestyrelsen tilslutter sig i øvrigt til brev til Børn- og Ungeudvalget fra Netværk af
forældrerepræsentanter, herunder særligt følgende:
”Hvis vi som forældrerepræsentanter skal have mulighed for at medvirke til at få de
forpligtende samarbejder til at virke, skal vi inddrages i udviklingen af samarbejderne. Den
politiske aftale (pkt. 3) indebærer, at aftaler om forpligtende samarbejder indgås mellem
skolechefen og skolens ledere. Det er afgørende, at skolebestyrelserne inddrages i dette
arbejde. Vi mener derfor, at aftalerne om forpligtende samarbejder bør indgås mellem
skolechefen, skolelederen og skolebestyrelsen. ”

Med venlig hilsen,

Skolebestyrelsen for Sorring Skole
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