Indsender:
Fællesbestyrelsen for Gjessøs Børn
v. Heidi Flou Mikkelsen (heidiflou@hotmail.com)

Skolebestyrelsen i Gjessø har følgende kommentarer til punkterne i det fremlagte forslag:

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.
Hvis de tre skoler og deres nuværende bestyrelser er helt enige om, at et skolefællesskab er en
god løsning, så kan vi ikke være imod den beslutning. Dog ser vi denne enighed som en meget
vigtig forudsætning for, at projektet kan lykkes. Vi vil endnu engang understrege, at initiativer, gode
ideer og løsninger skal findes lokalt og komme nedefra. Derfor er det også meget vigtigt for os at
understrege, at selvom et skolefællesskab skulle vise sig at være en god løsning enkelte steder i
kommunen, så kan det ikke nødvendigvis implementeres med succes andre steder, hvis man
efterfølgende skulle få den ide at udvide "pilotprojektet" til at gælde alle andre skoler.

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.
Se punktet ovenfor

Overbygningsrelationen for Gjessø Skole ændres fra Frisholm Skole til Vestre Skole
Vi er positive overfor beslutningen om at ændre overbygningsrelationen til Vestre Skole. Som vi
har skrevet i de tidligere høringssvar, er mange familier i Gjessø "rettet ind mod byen", og
kommunen mister hvert år elever, der som et alternativ til Frisholm vælger privatskolerne i
Silkeborg. Vi er overbeviste om, at en del af disse elever vil kunne fastholdes i det kommunale
system, såfremt de er sikret et plads på en skole i Silkeborg by.
Det udelukker dog ikke, at nogle familier fortsat kan have et ønske om at eleven tilknyttes Frisholm
efter 6. klasse. Ældre søskendes erfaringer med skolen, attraktive linjefagstilbud mv. kan også
spille ind, når der skal vælges overbygningsskole. Vi opfordrer til, at skolerne forpligtes på at
imødekomme den enkelte families ønske om overbygningsskole, så vidt det overhovedet kan lade
sig gøre indenfor rammerne af det frie skolevalg.

Overbygningsrelationen for Grauballe Skole ændres fra Fårvang Skole til Dybkærskolen
Vi har ingen aktier i dette punkt. Dog forstår vi til fulde ønsket om en tilknytning, der rækker ind
mod Silkeborg jf. vores egen situation.

Den besluttede sammensætning af skolerne i de forpligtende samarbejder
Vi bakker op om sammensætningen af de forpligtende samarbejder. Dog vil vi pointere, at vi i
vores første høringssvar foreslog muligheden for at arbejde med større forpligtende samarbejder
end både det daværende og det nuværende forslag. Vi kunne sagtens forestille os et samarbejde
på tværs af både Bryrup, Frisholm, Vestre, Virklund og Gjessø. Vi har i forvejen uformelle
samarbejder om en række ting på de forskellige skoler, hvilket fungerer fint, og vi har ikke til

hensigt at "smide barnet ud med badevandet". Muligheden for at etablere flere spændende og
robuste linjer i overbygningen vil også være bedre i et større netværk.

Eventuelle øvrige bemærkninger
Skolestrukturændringerne har været længe undervejs, men de fysiske og praktiske ændringer er
ikke startet endnu. Det positive i den sammenhæng er, at byrådet har alle muligheder for at sætte
skolestrukturen og folkeskolerne i det hele taget øverst på dagsordenen, når der skal vedtages
budget for 2017 og i årene frem. Det er simpelthen en nødvendighed, at der bliver afsat midler til
skolerne, hvis politikerne virkelig mener, at vi skal have en folkeskole med høj kvalitet i Silkeborg
Kommune - også et stykke ind i 2020'erne.
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