Alken, Boes, Illerup, Svejstrup og Bjedstrup
Den 02.03.2020
Til Undervisnings- og Børneudvalget, Skanderborg Kommune
Sendt til udvalgets medlemmer samt Fagsekretariatet for Børn og Unge

Forslag nr. 21 til ny skolestruktur

Den demografiske udvikling med et stigende børnetal i Skanderborg Kommune betyder, at I skal forholde
jer til en ny skolestruktur. Til dette er der udarbejdet en bruttoliste med 20 forskellige forslag, som skal
danne grundlag for jeres drøftelser.
Vi ønsker at præsentere jer for endnu et forslag (se side 2), som efter vores overbevisning fuldt ud lever op
til samtlige kvalitetsmarkører og organisationsprincipper for øget kvalitet og bæredygtig struktur for skoler
og landsbyordninger, som Skanderborg Kommune har opstillet.
Vi håber, at I vil medtage dette forslag allerede på jeres udvalgsmøde den 4. marts, så det kan blive belyst
og indgå i den videre proces.
Forslag nr. 21 vil
 Spare Skanderborg Kommune for betydelige anlægsudgifter til ny skole i Kildebjerg
 Bevare Bjedstrup Skole og Børnehus
 Sikre fortsat udvikling i landsbyklyngen Alken-Boes-Illerup-Svejstrup-Bjedstrup – herunder fortsat
bosætning i området
 Skabe fornyelse og udvidelse af ungdomsmiljøet i Ry
Baggrund
Landsbyklyngen Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup oplever en massiv vækst i antallet af
børnefamilier, som flytter til vores dejlige område. Bjedstrup Skole og Børnehus er hjertet i vores
lokalområde og er af afgørende betydning for, at så mange vælger at flytte hertil.
Som lille enhed ude på landet er der en særlig demografisk sårbarhed. I perioder er der mange børn i skole
og børnehus, og i andre perioder er der færre. For blot 14-15 år siden var der omkring 150 børn på skolen –
efter sommerferien vil vi være 86 i skolen og over 40 børnehavebørn, så enheden vil have ca. 130 børn.
Børnetallet er stigende og sprænger prognoserne, og vil med vores forslag og et godt samarbejde kunne
leve op til kvalitetsmarkøren om, at ”alle skoler med selvstændig kontraktholder som udgangspunkt er del
af enheder med mindst ca. 200 børn”.
Udvikling eller afvikling
Skolebørn i mindre enheder på landet koster mere end skolebørn i større enheder i byerne. Udgifter til
infrastruktur m.v. koster også mere pr. lokale borger på landet end i byerne, hvor befolkningstætheden er
større. Sådan må det være. Det er klart, at noget kan blive for småt og for dyrt – men det er vigtigt at se det
samlede billede.
Undervisnings- og Børneudvalget vil ved at indstille til vedtagelse af forslag 1 og 18 igangsætte en decideret
afvikling af et meget sundt landsbyklynge-fællesskab, der er kendetegnet ved et enormt frivilligt
engagement og ansvar. (Her behøver man blot at besøge vores lokale købmand i Alken, se en valgaften til
skolebestyrelsen eller besøge vores lokale hjemmeside alken.dk for at forstå).
Skole og børnehus er lokalområdets hjerte, og man vil ved en lukning af skolen gøre uoprettelig skade på
lokalområdets sammenhængskraft. Indstilles der til, at skolen omdannes til en specialskole, vil man også

gøre meget stor skade. Det er ikke en bæredygtig løsning; hverken for lokalområdet, for de børn, der skal
køres hertil udefra, eller for de lokale børn i børnehuset.
Fremfor at indstille til forslag, der afvikler, har I muligheden for at indstille til noget, der udvikler.
Vi kan med lokalpolitisk vilje øge børnetallet på Bjedstrup Skole og sikre en fortsat sund og bæredygtig
udvikling i Alken, Boes, Illerup, Svejstrup og Bjedstrup.

Vores forslag
Ændring af skoledistrikt
Dover Sogn danner grundlaget for skoledistriktet til Bjedstrup Skole. Optegnelse af sognet er vedlagt som
bilag. Således vil også børn fra Kildebjerg og Vessø Vænge gå i skole i Bjedstrup.
Direkte busforbindelse
Udover den nuværende skolebus etableres der en direkte bus, der kører fra Vessø Vænge over Kildebjerg
og direkte til Bjedstrup Skole. Turen fra Kildebjerg til Bjedstrup varer ca. 7 minutter. Personale fra
Bjedstrup kan evt. starte deres arbejdsdag på busturen for at sikre en god og tryg tur for alle børn.
Mange forældre fra den vestlige del af skoledistriktet kører i forvejen lige forbi Bjedstrup Skole på deres
vej til arbejde. For disse forældre vil det således betyde en bedre logistik og mere tid med deres børn.
Profilering af skolen
Der skal arbejdes målrettet med profilering af Bjedstrup Skole, hvor bl.a. udeskole og en naturbørnehave
på matriklen er noget ganske særligt.
Bjedstrup Skole er en unik mulighed for forældre og børn, der ønsker et skoleliv, hvor natur, miljø,
fællesskab og nærvær er i højsædet. Men kendskabet til skolens profil skal spredes, hvis forældre uden
for lokalområdet skal søge vores unikke tilbud.
Vuggestuepladser i Bjedstrup
Der kommer så mange nye børn i området, at den lokale dagpleje ikke kan følge med. Samtidig er der
forældre, der vil foretrække en vuggestueplads i stedet.
Med etableringen af vuggestuepladser i Bjedstrup Børnehus vil vi dels kunne løse aktuelle pasningsbehov
og dels kunne skabe en endnu mere bæredygtig enhed.
Nyt ungdomsmiljø i Ry
Mølleskolen vil fortsat være overbygningsskole for alle børn fra landsbyklyngen Alken-Boes-IllerupSvejstrup-Bjedstrup + Kildebjerg og Vessø Vænge. Som bestyrelsen for Bjedstrup Skole og Børnehus har
foreslået jer, etableres et nyt udskolingscenter i Ry som en afdeling tilhørende Mølleskolen. Konkret
foreslår vi, at Plejecenter Ryvang kunne tages i anvendelse.
Vi er glade for at kunne opstille endnu et forslag til, hvordan skolestrukturen i Skanderborg Kommune kan
løses i den del, der vedrører vores lokalområde, og vi går meget gerne i yderligere dialog omkring det.
Forslaget handler om at udvikle i stedet for at afvikle.
Vi håber, at Undervisnings- og Børneudvalget vil medtage dette 21. forslag i drøftelserne på udvalgsmødet
den 4. marts og få det belyst, så det kan indgå i den videre proces.
Venlige hilsner
Liv i Landsbyerne
Alken-Boes-Illerup-Svejstrup-Bjedstrup

