
Fyldt Kultursal og stor opbakning til Borgermøde på Herskind Skole og Børnehus 

  
Lørdag den 4. januar var Kultursalen på Herskind Skole så fyldt med spændte borgere, at døren til 
biblioteket måtte holdes åben, så flere kunne lytte med herfra. Hele 180 borgere fra Herskind, 
Sjelle og Skjørring var mødt op til borgermøde for at høre om Skanderborg Kommunes planer og 
proces for ny skolestruktur. Borgermødet var godt besøgt og både Landsbysamvirket, 
Sjelle/Skjørring Bylaug, skoleledelse, byrådspolitikere, TV2 Østjylland og repræsentanter fra Stjær, 
der også arbejder med den nye skolestruktur, deltog.  
Fællesbestyrelsen for Herskind Skole og Børnehus samt Landsbyrådet for Herskind, Skivholme og 
Herskind Hede var initiativtagerne.  
  
Formand for fællesbestyrelsen for Herskind Skole og Børnehus Lars Dahl og næstformand Sofie 
Boesen fortalte stolt, at Herskind Skole lever op til alle de kvalitetsmarkører, som politikerne har 
opsat som grundlag for arbejdet med ny skolestruktur.  
Ét af de organisationsprincipper for den nye skolestruktur, som politikerne har opstillet, er 
baggrunden for afholdelsen af borgermødet og årsagen til den store interesse. Herskind Skole 
lever op til første del af princippet om, ”at overbygningsskoler skal være kendetegnet ved en faglig 
volumen, hvor medarbejderne naturligt er en del af professionelle læringsfællesskaber”, men 
opfylder ikke den følgende sætning ”Dette sikres ved, at overbygningsskoler som udgangspunkt 
har mindst 2 spor.” 

Fællesbestyrelsen ønsker derfor at arbejde for, at skolen kan udvide overbygningen, så der bliver 2 
spor i både 7., 8. og 9. klasse.  
Behovet for en ny skolestruktur skyldes demografiske prognoser, der anslår, at Skanderborg 
Kommune om 15 år skal kunne rumme 2000 flere skoleelever og om 10 år 1000 ekstra 
daginstitutionsbørn. Der skal samtidig spares 10 mio. kr. i driften i kommunens budget, så derfor 
skal der tænkes nyt. Det ønsker Fællesbestyrelsen for Herskind Skole og Børnehus og 
Landsbyrådet at bidrage med og derfor er der allerede indsendt breve til politikerne i 
Undervisnings- og Børneudvalget og Byrådet, med de første ideer til mulige lokale løsninger, der 
kan bidrag til den samlede løsning for kommunens udfordring.  
  
Aviaja Dahl Kilt og Else Thomsen fra Landsbyrådet fortalte om, hvorfor skolepolitik også er 
landsbypolitik, og om alle de aktiver Herskind har og er klar til at tilbyde til flere 
overbygningselever. Herskind er kendetegnet ved mange foreninger, et stærkt fællesskab, stor 
rummelighed og kendskab og venskab på tværs af alder.  
Som Else Thomsen påpegede ”Når man møder de unge, f.eks. når de er på vej hjem fra skole og vi 
andre på vej op og hente vores børn, så kigger de unge op og hilser. Det gør én glad og er ret unikt, 
for det oplever man ikke altid i andre byer”.  
Avi fremsatte vores tilbud til kommunen: “Herskind ligger i den nordligste ende af kommunen og 
med en placering kun 16 km fra Aarhus er der stor interesse fra børnefamilier fra storbyen om at 
flytte til området. Denne interesse vil vi gerne bibeholde i Herskind og gør derfor opmærksom på, 
at vi kan tilbyde nye borgere og unge mennesker i overbygningen alle vores gode kvaliteter her i 
lokalcenter landsbyen.”  
  



Stemningen til borgermødet var god og sagligheden høj, og oplæggene og indsparkene fra 
tilhørerne var præget af, at der var tænkt grundigt over tingene og at der blev argumenteret ud fra 
fakta.  
Borgerne støttede op om skolen og om de initiativer, der blev fremlagt på mødet. Der blev nedsat 
en koordineringsgruppe, der skal arbejde videre med skolestrukturen og bevarelsen af 
overbygningen på Herskind Skole- og Børnehus. Der blev også informeret om en ny Støtteforening 
for skolen, der skal samle midler, der kan støtte elevernes muligheder for endnu bedre trivsel og 
være med til at gavne fællesskabet omkring og i hele institutionen. Opbakningen var så stor, at 
Støtteforeningen holder stiftende generalforsamling allerede mandag den 6. januar.  

 

Efter mødet fik vi opbakning fra byrådspolitiker John Haarup Laursen som udtaler:  

“Med en så positiv indgang til en så alvorlig ting, hvor den lokale skoles udskoling er i fare for en 

lukning, kan ikke undgå at få os politikere til at tænke os om en ekstra gang, for borgerne i 

skoledistriktet vil deres skole i Herskind. Det her handler ikke om at gå på barrikaderne og sætte 

hårdt mod hårdt, men gå i dialog og ved fælles hjælp finde en løsning på hvordan der fortsat vil 

være udskolingsklasserne på Herskind skole. Skanderborg kommune har behov for at der også er 

mindre skoler der har udskolingsskoler, og en af disse bør være Herskind skole alt skal ikke samles 

i de store centerbyer.” 


