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Høringsbrev til Byrådet fra Skolebestyrelsen ved Skjernåskolen  

 

Ved sidste høring op mod jeres beslutning skrev skolebestyrelsen for Skjernåskolen følgende;  

 

”Skolebestyrelsen ved Skjernåskolen ønsker ikke, at komme med et specifik høringssvar vedrørende 

skolestrukturen. 

Skjernåskolen har dog en tydelig forventning om, at blive inddraget snarest muligt efter beslutningen om 

skolestrukturen i Skjern by, såfremt denne beslutning kan have betydning for Skjernåskolen. 

 

Skolebestyrelsen ved Skjernåskolen gør samtidigt opmærksom på, at det forventes at tidsfristen i den allerede 

besluttede og afstemte skolestruktursproces, samt effektuering heraf overholdes for dermed at sikre de rette 

undervisningsforhold til elever og personale på Skjernåskolen”.  

 

I vores tidligere høringssvar ønskede vi, at blive inddraget i processen og styregruppen, hvis arbejdet 

omkring skolestrukturen kunne få betydning for Skjernåskolen. Vi stiller os nu uforstående overfor, at vi ikke 

har været en del af styregruppen, når drøftelserne omkring Skolen i Skjern nu har fået så indgribende 

konsekvenser for Skjernåskolen. Vi har derfor en klar forventning om, at blive inddraget i den kommende 

proces.  

Vi har ikke oplevelse af, at der har været ordentlighed i processen, bl.a. grundet ændringer i tidshorisonterne 

og de løbende signaler vedrørende vores til- og ombygning. I det sidste forslag til Børne- og Familieudvalget 

var der igen et nyt forslag vedrørende Skjernåskolen, som ikke var os bekendt.  

Vi er stadigvæk af den holdning, at vi ikke skal komme med specifikke holdninger til skolestrukturen 

vedrørende ”Skolerne i Skjern” – men vi må desværre erkende, at vi er i tættere sammenhæng med 

”Skolerne i Skjern” end forventet og som følge deraf løses vores tydelige bygningsudfordringer ikke uden 

yderligere politisk behandling. Bygningsudfordringerne er jer bekendt og anerkendt igennem 5 til 6 år – vi 

har en forventning om, at der sker handling på at håndtere vores bygningsmæssige udfordring er, og dette 

har første prioriteret i jeres politiske behandling, grundet de tidligere påviste udfordringer i læringsmiljøet og 

arbejdsmiljøet.   

 

Sagsbehandler 

Dan Skou 
Direkte telefon 

99 74 19 23 
E-post 

dan.skou@rksk.dk 
Dato 

3. november 2021 

Returadresse: 
Dagtilbud og Undervisning, Skjernåskolen 
Klostervej 65, 6900 Skjern 
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Vi har stor forståelse for, at I søger den optimale løsning for skolestrukturen i Skjern og for Skjernåskolen, og 

samtidig har rettet blikket på de økonomiske muligheder, eller mangel på samme i RKSK, men denne 

afsøgning af den optimale (økonomiske) løsning må ikke ende op med manglende politisk beslutning og 

ansvarlighed til at træffe de nødvendige beslutninger på vegne af Skjernåskolen.  

Vores ”uheld” er, at vi ligger i sammenhæng med Skolen i Skjern, afdeling Klostervej – for gjorde vi ikke det, 

var der ingen udfordringer eller italesættelser af, at en nødvendig til- og ombygning af Skjernåskolen ikke 

skulle igangsættes som tidligere besluttet i byrådet. Og det er i sig selv bekymrende.   

Vi er og har hele tiden været af den holdning, at der mangler den nødvendige brugbare og korrekte 

pædagogiske indrettet plads til, at kunne etablere det nødvendige læringsmiljø og arbejdsmiljø. Vi har hele 

vejen igennem processen været tydelige i, at hvordan pladsen gives er op til jer – om det er til- og 

ombygning, og/eller inddragelse af bygningsmasse på Afdeling Klostervej eller ny skole - betyder ikke så 

meget for os – den nødvendige brugbare og korrekt pædagogiske indrettet plads betyder noget.   

Nedenstående er vores kortfattede holdninger som skolebestyrelse for Skjernåskolen til de tre scenarier, 

som Børne- og Familieudvalget har oversendt til politisk behandling i Byrådet 

 

1) 

Renovering og tilbygning som planlagt på Skjernåskolen og tilbygning i højden på afdeling 

Klostervej, så Skolen i Skjern kan samles her. 

 

Hvis forslaget betyder, at Skjernåskolen vil få den nødvendige plads og at til- og ombygningen af 

Skjernåskolen kan ske inden for allerede afsatte økonomi og tidsramme bakker vi op om forslaget. Dog er der 

en bekymring for, om der er de nødvendige udearealer til rådighed, samt vi er ”gæst” i uderummet.  

 

2) 

Bygge nyt til Skjernåskolen og renovere eksisterende almenskole og specialskole på 

Klostervej, så Skolen i Skjern kan samles her. 

 

Hvis forslaget betyder, at Skjernåskolen vil få den nødvendige og korrekte pædagogisk plads via nybyggeri, og 

det kan ske inden for acceptabel tidsramme bakker vi om forslaget.   

 

3) 

Bygge ny skole ved Ringkøbing-Skjern Kulturcenter i etaper, så den samlede anlægssum ikke skal findes på en 

gang. 

 

I forslaget er Skjernåskolen ikke medtænkt, dog er det os efterfølgende oplyst, at vi skal anvende dele af 

Afdeling Klostervej til udvidelse af Skjernåskolen. 
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Det er vores vurdering, at forslag 3 ikke er hensigtsmæssigt grundet tidsplanen i processen, med mindre I 

ønsker allerede fra kommende skoleår, at udflytte elever fra Afdeling Klostervej for at fremme vores til- og 

ombygning. 

 

Skolebestyrelsen ved Skjernåskolen.   

 

 

 

 

 


