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Budgetrammer 
 

Politikerne får meget for pengene i Viborg 
Kommune. Skolerne leverer flot – på trods af, at 
serviceniveauet på skoleområdet i Viborg 
Kommune ligger langt under landsgennemsnittet. 
Iflg. KL’s nøgletal for 2020 (jf. ”Kend din kommune 
– brug nøgletal i styringen 2020”) ligger Viborg 
Kommune på en 10. plads – vel at mærke fra 
bunden af.  
 
Lærerne i Viborg Kommune håber, at der i den 
kommende proces om Fremtidens Folkeskole 
virkelig kommer fokus på et kvalitetsløft af 
folkeskolerne i Viborg Kommune, og at man i den 
forbindelse vil være med til at uddrage gode 
erfaringer fra bl.a. COVID-19-situationen. 
Viborg Lærerkreds ønsker aktivt at deltage i at give 
folkeskoleområdet i Viborg Kommune et markant 
og tiltrængt løft. Vi ønsker, at man i den 
forbindelse kommunalpolitisk vil være ambitiøs på 
folkeskolens vegne - fx ved målrettet gå efter at 
ramme en placering midt i ”det kommunale felt”. 
Det vil kræve en tilførsel på 8.000 kr. pr. elev.  
 
Skal Viborg kommunes folkeskoler være et 
attraktivt valg for såvel nuværende indbyggere 
som tilflyttere til kommunen, er folkeskoler med et 
højt service- og kvalitetsniveau et væsentligt 
parameter.  
 
 
Viborg Lærerkreds ser med stor tilfredshed på, at 
man også i kommende budgetår vælger at 
tilbageføre 0,5 % - reduktionen. Havde dette ikke 
været tilfældet, havde katastrofen ramt 
skoleområdet. Når det så er sagt, ærgrer og 
bekymrer det os, hvis man vælger at fjerne en 
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pulje på hele 3,5 mio. kr. møntet på 
kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling, som 
bl.a. er tilført for, at vi som kommune kan nå det 
nationale mål om fuld linjefags-
/undervisningskompetencedækning i 2025. 
 
 
Viborg Lærerkreds anerkender, at 
demografiudviklingen med færre elever i 
folkeskolen i nogen udstrækning betyder færre 
opgaver. Dog ved vi også, at elevtalsnedgangen og 
den deraf faldende elevtildeling ikke er ligefrem 
proportional med antallet og størrelsen af 
opgaverne. Nedgangen i elevtallet svarer ikke til 
nedgang i antallet af klasser. 
 
Den manglende sammenhæng mellem elevtal og 
antallet af klasser tegner ikke helt så alarmerende 
som først antaget. Det er glædeligt. Dog er der 
stadig et gab, som Byrådet udbedrede med en 
ekstratildeling på 6,5 mio. kr. til skoleområdet i 
såvel 2019 som 2020. Lærerne har et stort ønske 
om, at Byrådet også i de kommende år frem mod 
evt. strukturændringer med velvillighed ser på en 
kompensation til skolerne, da visse skoler ellers ser 
ud til at få store kvaler med at få enderne til at nå 
sammen – endsige levere et godt og kvalificeret 
undervisningstilbud til alle elever.  
Medfører færre elever ikke færre klasser, skal 
skolen i princippet udføre stort set samme opgave 
for færre penge. En nedgang i tildelingen vil 
udfordre det, der ligger ud over den obligatoriske 
undervisning (herunder forberedelse, timer til 
ekstra støtte, AKT, specialundervisning, 
holdundervisning, skolebibliotek, vejledning). 
 

Udfordringer/finansiering – Ny Bjerringbro skole 
 

Ny Bjerringbro skole er en delvis udløber af 
Fremtidens skole og vil på sigt give betydeligt 
større bæredygtighed. Ny Bjerringbro skole er på 
den vis en del af konstitueringsaftalen fra 2017. 
Viborg Lærerkreds anbefaler derfor, at udgifterne 
til Fremtidens folkeskole findes af det samlede 
Byråd. 
 

Udfordringer/finansiering – Fremtidens folkeskole 
 

Viborg Lærerkreds bakker op om, at der på 
baggrund af den nuværende COVID-19-situation 
ændres strategi ift. Fremtidens folkeskole. En 
grundig proces er afgørende for at få et godt 
resultat med evt. strukturændringer. Da dette p.t. 



ikke er muligt, bakker vi fuldt og helt op om en 
tilrettet proces, der forventes at lægge op til en 
beslutning i kommende byrådsperiode og med 
virkning fra 2023/24.  
Fremtidens folkeskole er en del af 
konstitueringsaftalen fra 2017. Viborg Lærerkreds 
anbefaler derfor, at udgifterne til Fremtidens 
folkeskole findes af det samlede Byråd. 
 

Udfordringer/finansiering – Serviceniveau på 
aflastningspladser BU Handicap 

 

Teknisk tilretning af anlægsbudget 
 

 

Nye anlægsønsker  
 

Viborg Lærerkreds ønsker at gøre opmærksomhed 
på, at anlægskroner anvendes ”klogt”, så man 
undgår resursespild ift. evt. kommende 
strukturændring pr. august 2023. Samtidig er der 
på flere skoler bygninger og rammer, som i den 
grad kalder på renovering og opdatering for at 
kunne tilgodese undervisningen og arbejdsmiljøet 
for såvel elever som ansatte. 
 

Nye anlægsønsker - Fremtidens folkeskole 
 

 

Nye anlægsønsker - Sammenlægning af skoler i 
Bjerringbro 

 

Nye anlægsønsker - Hald Ege skole 
 

 

Nye anlægsønsker - Søndre skole 
 

 

Nye anlægsønsker - Frederiks skole 
 

 

Nye anlægsønsker - Hammershøj skole 
 

 

Ny helhedsplan for Børn & Unge, herunder Karup 
- Møldrup - Rødkærsbro skoler 

 

Nye anlægsønsker - Forbedring af de fysiske 
rammer på Rødehus og Egeskovhus 

 

Andet 
 

 

 

 


