
ti 17-02-2015 18:09!!
Hej Kasper.!
 !
Jeg sidder som forælder til to børn på Vestervangsskolen i Randers. !
 !
Grunden til jeg skriver til dig skyldes frustrationer ang. den kommende skolesammenlægning.!
 !
Vi har gentagende gange været i dialog med skoleledelsen, da der både fra børnenes og 
forældrenes side ikke ønskes sammenfletning af de forskellige klasser, da dette vil give for mange 
nye udfordringer for børnene, som i forvejen står over for at der igen skal være byggerod på skolen 
(har der allerede været det sidste år - hvor børnene går i skolen under arbejdsforhold, som 
arbejdstilsynet på enhver anden arbejdsplads vil kritisere), ændrede logistik i forhold til deres hjem 
(længere transport), forholde sig til nye voksne (lærere og pædagoger)- og samtidig overvejer 
skoleledelsen at splitte de eksisterende klasser fra de forskellige skoler op i troen på at skabe en 
fælles kultur.!
 !
Vi har i mit ene barns klasse haft et turbulent år i kølvandet på overforbrug af vikarer og opsigelser 
fra lærerne endelig nået til et punkt, hvor klassen igen er på rette køl. Børnene var psykisk og 
fysisk (og indlæringsmæssigt) belastede af det, og det endte ud med en ny strategi fra 
skoleledelsen, hvor de gav lovning af 2 omgange til klassens forældre og børn om, at der nu skulle 
være fokus på trivsel for klassen (da de vedkendte sig, at det var under al kritik den måde det 
hidtidigt var tacklet på), hvorfor de havde valgt en gruppe på tre voksne (to lærere og klassens 
pædagog) som skulle rette op på det tabte år. Nu hvor der skolesammenlægningen er i fokus, gik 
vi som forældre ud fra, at et ord er et ord - men dette mener ledelsen ikke de længere kan holde i 
hævd, da der skal være fokus på fælles kultur fra de forskellige skoler, hvilket i deres øjne vil 
resultere i, at klasserne skal splittes op.!
 !
Jeg som forælder frygter, hvilke konsekvenser dette vil give mine og andres børn, da jeg ikke er 
den eneste der står med dette problem.!
 !
 !
Med venlig hilsen!
 !
(navn) forælder på Vestervangsskolen i Randers!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



on 18-02-2015 08:16!!
Til Kasper Fuhr.!!
Håber min mail kan nå at komme med selvom dead-line er lige opover ;o)!!
Som forældre til en datter i 0. klasse på Vestervangsskolen har vi en del bekymringer omkring alle 
de "nye" ting som skal ske for vores børn. Vi er nok nogle af de forældre-par som dog prøver at se 
det positive i det der skal ske - MEN, en ting falder os meget i sinde, og det er tidsplanen på alle de 
ting som skal til at ske - HVORFOR skal det "død og pine" gå så stærkt, HVORFOR kan man ikke 
bare prøve at lave en lidt mere langsigtet plan så alle kan følge med ??!!
Vi kan simpelthen ikke forstå at det hele skal lægges sammen til det nye skoleår august 2015, 
HVORFOR ikke vente til det nye skoleår august 2016 ??!!
* Politikerne har mulighed for at lave nogle bedre planer.!!
* De "kære" lærer som vi kun ser laver et fantastisk arbejde med vores allesammen dyrebareste 
eje, nemlig vores børn - har mulighed for at komme så godt fra start som muligt med "Den nye 
skolestruktur" og det som Randers kommune putter oveni, nemlig skolesammenlægningerne - lad 
os da give dem lidt mere ro, så vi undgår for mange sygemeldinger, som jo i bund og grund også 
er en stor økonomisk byrde osv. osv..................!!
* De skolebestyrelser som sidder på skolerne, har også mulighed for at gøre deres arbejde på 
bedst mulig måde, som de ønsker og brænder for - os bekendt er der heller ikke tidligere lavet 
skolesammnlægninger andre steder, som skulle gå så stærkt.!!
* Så de fysiske rammer omkring vores børn, som minimum er iorden ( vi er bekendt med at der 
ligger nogle bygnings/renoverings planer som er stillet så realistisk op som muligt, men alle som 
har bare haft lidt med byggeprojekter at gøre, ved også at de skrider, og os bekendt er de allerede 
gjort det på Vestervangsskolen, som jo er den skole der skal tage imod de fleste "nye" børn og 
unge) - SÅ der kan være mere fokus på at få denne skolesammenlægning til at lykkes på bedst 
mulig måde!!
* OSV. OSV.!!!
Håber MEGET på noget forståelse fra jer "kære" politikere - for os som menig borger i Randers 
Kommune, kan kun se at giver "man" ikke tid så vil der komme diverse "uforudsete udgifter" såsom 
opsamling af børn og lærer specielt, som bliver tabt i denne skolesammenlægning.!!!
Mange hilsener !!
(navn) og (navn)!!!!!!!!!!!!



on 18-02-2015 08:53!!
Efter en meget ustabil 1. Klasse er der nu endelig ro på klassen med lærere, der kan lære vores 
børn noget. Mht til vores datter - i 1. Klasse havde hun brug for ekstra undervisning - i 2. Klasse er 
dette helt udelukket - hun har nu lært at læse, skrive og regne. Vi tror herhjemme det helt klart har 
noget at gøre med stabiliteten i klassen nu. Vores datter trives bedst under vante, trygge 
omgivelser - at blande børnene ved sammenlægningen vil skabe uro for vores børn endnu en 
gang, og deres nu trygge hverdag med voksne de nu kender godt, vil blive fjernet fra dem og 
skabe utryghed. I snak herhjemme er det klart vores datters ønske at fortsætte med hendes 
kammerater - ikke at hun skal bestemme dette som 8 årig :-) - men vi må give hende ret i at det 
ville være det bedste for alle børn i 2a at fortsætte i den tryghed vi nu endelig har fået til dem. !!
(navn) og (navn), forældre på Vestervangssskolen!!!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



on 18-02-2015 12:46!!
Kære Kasper Fuhr.!!
Først og fremmest tak for kampen for vores børns skoler.!!
Jeg er mor til 2 drenge på snart 8 år og en på 10 år. Vi er tilflyttere i Randers (Vorup) fra Bornholm 
og har boet her i 2 år. Min store dreng har således allerede et skoleskift bag sig og kan "se frem" til 
yderligere nogle stykker - som han selv så fornuftigt siger: Mor jeg gik først i skole på Bornholm, så 
på Vorup skole, så skal jeg  på Søndermarken, derefter Tirsdalen og jeg vil også godt på 
efterskole, derefter skal jeg så videre i 9 og 10 klasse - sikke mange skoler jeg skal gå på :(!!
Min yngste søn er en meget fintfølende lille fyr (læs meget sensetiv) - han har været ørebarn siden 
han var lille og havde et år stort set uden hørelse og har dermed hele tiden sprogligt osv været 
senere ude (hovedet fejler ikke noget på ham :-) ) Han startede i 0 klasse sidste år på Vorup skole. 
Jeg fik hurtigt ret i mine egne bange anelser, at han skulle have ventet 1 år (dette ytrede jeg ønske 
om allerede da vi boede på Bornholm) Meeen børn SKAL jo allerhelst starte det år de fylder 6. Det 
blev et mareridt for den lille fyr der slet ikke kunne rumme skolen.!
Det blev hurtigt besluttet at han skulle gå om og samtidig foreslog de at jeg startede på Oust mølle 
familieskolen med ham 3 dage om ugen for at øve skolegang med ham og gøre ham mere skole 
moden.. Der startede vi i januar sidste år. 1/3 sidste år stoppede han så i Vorup Skole og i sfoen, 
for at starte i en ny indskolings børnegruppe på VBU, her er han faldet fantastisk til og har knyttet 
gode venskaber.. I August 14 startede han så i 0 klasse igen, og denne gang med følelsen af 
succes, han elsker sin klasse, sin lærer, pædagog og størst af alt hans venner. (Jeg går fortsat på 
familieskole med ham 1 gang om ugen).!
Jeg frygter for hans ve og vel, når han næste skole år skal rykke til Søndermarksskolen - dels 
risikerer han at de bliver 28 børn i klasserne, han trives bedste i mindre sammenhænge (de er 23 i 
klassen nu), både lærer, pædagog samt personalet på Oust mølle tænker samme tanker som mig - 
at det bliver svært for ham at trives i de store omgivelser med mange børn, mange indtryk, støj, 
larm og kaos. Ligeledes er det dybt bekymrende hvis han endnu engang skal splittes op og lære 
endnu en ny børneflok af kende.. Tanken om at han skal splittes fra den fantastiske klasse han går 
i nu og blandes med nye, fremmede børn er næsten ikke til at bære.!
Har du nogen ide om hvordan det kommer til at foregå når de rykker børnene, er det sandt de 
splitter klasserne, og hvordan med de lærere/pædagoger de har nu, er det ligeledes sandt at vi kan 
forvente vores børn skal gå i byggerod, kaos, støv og støj de næste 2-3 år.. Min yngste har 
støvmidde allergi og astma, min ældste har astma og børneeksem, både astma og børneeksem 
bryder oftere ud ved støv, dårligt indeklima men også ved stress. Jeg bekymrer mig meget, ikke 
bare for mine børn men også for alle de andre børn det her kommer til at gå udover. Mange børn 
er stærke og robuste - men vi har også en masse små/store meget følsomme børn som kan 
komme til at lide meget alvorligt på det her.. Jeg ved du som mange af os andre har kæmpet 
børnenes kamp i det her..!!
Håber du vil kigge lidt på mine spørgsmål, evt sende dem videre til det øvrige byråd...!!
Mange hilsner og på forhånd tak...!!
(navn)!
(adresse)!
(postnr.)!!!!!!!!



!
on 18-02-2015 07:58!!
Hej!
Desværre må vi se i øjnene, at vores kære børn skal flyttes fra en super landskole til en byskole. 
Men jeg kan ikke lade være med at være bekymret over, at der fremover skal være så mange 
elever i klasserne. Det kan ikke undgå af påvirke undervisningen. Der er så meget fokus på, at 
vores elever skal være så dygtige, men så forstår jeg ikke denne beslutning. Jeg er bange for at de 
"taber" de elever, der ikke er så dygtige fagligt. Det er skræmmende. !!
Men jeg tænker, at det vil være godt og blande eleverne fra de skoler, der skal slås sammen for at 
undgå mobning mellem eleverne. "nå ja du er fra en anden skole".!!
Venlig hilsen !
(navn)!!!
(navn)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



on 18-02-2015 06:58!

Åbent brev til Kasper Fur Christensen ang. påtænkte klassesammenlægninger	


Som	  forældre	  +l	  3	  elever	  på	  Vestervangsskolen	  i	  0.-‐	  2.	  og	  3.	  klasse	  har	  vi	  erfaret	  
at	  der	  er	  forslag	  +l	  behandling	  i	  rela+on	  +l	  den	  frem+dige	  klassestruktur	  på	  
skolen	  e?er	  de	  vedtagne	  skolesammenlægninger-‐	  /-‐omstruktureringer.	


Som	  jeg	  forstår	  det,	  så	  er	  et	  af	  de	  påtænkte	  scenarier	  en	  opsplitning	  af	  de	  
eksisterende	  klasser	  og	  tvangsintegra+on	  med	  børn	  fra	  de	  +lførende	  skoler.	  En	  
opdeling	  der,	  i	  mine	  øjne,	  sker	  i	  den	  hellige	  integra+ons	  navn	  frem	  for	  en	  
vurdering	  af	  børnenes	  tarv.	


Det	  er	  evident,	  at	  der	  ved	  nye	  0.-‐klasser	  vil	  blive	  en	  blanding	  af	  elever	  som	  
integrerer	  børn	  fra	  hele	  det	  nye	  skoledistrikt,	  hvilket	  er	  formålstjenligt	  og	  ikke	  
griber	  afgørende	  ind	  i	  allerede	  etablerede	  eksisterende	  rela+oner	  og	  knyHede	  
sociale	  bånd	  i	  skolen.	


En	  ændring	  af	  de	  eksisterende	  klasser,	  skabte	  rela+oner	  og	  funk+onsrum	  er	  
dog	  en	  anden	  sag.	  Hér	  synes	  det	  poli+ske	  mo+v	  om	  at	  vise	  integra+on	  på	  
eklatant	  vis	  at	  skubbe	  andre	  menneskelige	  og	  faglige	  behov	  +l	  side,	  hvis	  en	  
opsplitning	  og	  +lfældig	  klassesammensætning	  indføres.	


De	  aktuelle,	  etablerede	  klassestrukturer	  betyder,	  at	  mine	  børn	  leger	  ved	  de	  
andre	  børn	  i	  de	  omkringliggende	  kvarterer,	  mens	  vores	  hus	  o?e	  rummer	  flere	  
klassekammerater	  fra	  kvartererne	  for	  flere	  klassetrin	  på	  én	  og	  samme	  gang.	  
Der	  er	  for	  børnene	  en	  logisk	  tryghed	  i,	  at	  de	  skabte	  rela+oner	  fortsat	  består	  –	  
for	  hvorfor	  skulle	  de	  ikke	  det?	  Det	  kan	  børnene	  med	  reHe	  spørge	  de	  voksne	  
om.	


Der	  er	  i	  de	  eksisterende	  strukturer	  skabt	  et	  konsolideret	  fællesskab	  og	  et	  fælles	  
læringsrum	  ud	  fra	  de	  aktuelle	  individer	  i	  klassen	  –	  et	  læringsrum,	  der	  giver	  
grobund	  for	  solid	  faglig	  indlæring	  i	  respekt	  for	  (er-‐)kendte	  forskelligheder	  
blandt	  børnene.	  At	  foretage	  dras+ske	  ændringer	  i	  klassesammensætningen,	  
herunder	  ”ryste	  posen”,	  vil	  berøve	  børnene	  den	  sidste	  rest	  af	  kon+nuitet,	  som	  
de	  har	  set	  mulighed	  for,	  i	  en	  folkeskole	  der	  mere	  end	  fordobles	  og	  vil	  ligge	  i	  
byggerod	  i	  endnu	  flere	  måneder,	  end	  det	  allerede	  har	  været	  +lfældet.	


Det	  er	  min	  opfaHelse	  at	  børnene	  i	  forvejen	  vil	  blive	  mere	  end	  rigeligt	  
udfordrede	  i	  processen	  med	  at	  deltage	  i	  både	  en	  skolereform	  og	  en	  
skolesammenlægning	  på	  én	  gang.	  Mon	  ikke	  også	  at	  lærere	  og	  administra+vt	  
personale	  på	  skolen	  kan	  se	  en	  række	  udfordringer	  i	  de	  nye	  +ltag.	  Hvem	  samler	  



en	  skolegenera+on	  af	  børn	  op	  fra	  gulvet,	  hvis	  de	  mange	  sam+dige	  
eksperimenter	  har	  u+lsigtede	  konsekvenser?	


Det	  er	  i	  mine	  øjne	  en	  logisk	  følge	  af	  faldende	  børnetal	  og	  s+gende	  krav	  +l	  faglig	  
indlæring,	  at	  der	  skal	  foretages	  justeringer	  i	  den	  aktuelle	  skolestruktur	  for	  at	  
være	  konkurrencedyg+ge,	  bl.a.	  med	  privatskolerne	  på	  kvaliteten	  og	  
samfundets	  generelt	  s+gende	  krav	  +l	  uddannelsessystemerne.	  Min	  anke	  er	  
derfor	  ikke	  mod	  reform-‐	  eller	  skolesammenlægningstanken	  i	  sig	  selv.	


Mit	  spørgsmål	  er	  bare:	  hvordan	  kan	  nogen	  komme	  på	  den	  tanke	  at	  ”ryste	  
posen”	  mere,	  end	  den	  allerede	  bliver?	


Det	  skaber	  alene	  unødig	  utryghed	  og	  et	  forstyrret	  læringsmiljø	  i	  en	  anseelig	  
frem+d,	  ind+l	  der	  er	  skabt	  samme	  arbejdsro	  og	  sociale	  samhørighed,	  som	  er	  
+lfældet	  i	  de	  nuværende	  klasser.	  

Hvem	  ved	  –	  det	  kan	  på	  afgørende	  vis	  ændre	  klasserne	  i	  nega+v	  retning.	  Sker	  
deHe,	  så	  risikerer	  Vestervangsskolen	  en	  veritabel	  migra+on	  af	  ressourcestærke	  
elever	  over	  mod	  de	  private	  alterna+ver.	


Som	  jeg	  forstår	  det,	  så	  var	  det	  ikke	  lige,	  som	  var	  planen	  med	  manøvrerne.	


Der	  er	  en	  grænse	  for	  antallet	  af	  sammenfaldende	  eksperimenter,	  som	  vores	  
børn	  kollek+vt	  skal	  tåle	  for	  at	  realisere	  voksne	  menneskers	  ambi+on.	


Det	  er	  mit	  håb,	  at	  I	  kan	  se,	  at	  bægeret	  i	  forvejen	  er	  fyldt	  +l	  randen,	  og	  at	  en	  
bevarelse	  af	  allerede	  etablerede	  klassestrukturer	  medvirker	  +l	  at	  facilitere	  den	  
bedst	  mulige	  overgang	  for	  hele	  skolen	  –	  +l	  gavn	  for	  børnene	  og	  læringen.	


Med	  venlig	  hilsen  
(navn)  
(adresse)  
Far	  +l	  (navn)	  0.a,	  (navn)	  2.a	  og	  (navn)	  3.b	  på	  Vestervangsskolen	


!
!!!!!!!!!!



on 18-02-2015 00:14!!
Hej Kasper.!
 !
Jeg er en af forældrene i 2A som støtter (navn) i holdningen om, at der ikke skal mixes rundt i de 
kommende klasser i folkeskolen. !
Jeg er far til (navn) på 8 år og finder det mere end rigeligt at hun de næste år skal gå rundt i 
byggerod igen igen. Jeg synes ikke det er fair at hun først og fremmest skal forholde sig til 
byggerod og dernæst omkring 20-22 nye klassekammerater. I den alder hun har, er jeg overbevist 
om, at hun lærer bedst i trygge og kendte rammer og omgivelser.!
 !
Jeg håber at I vil lytte til os forældre som har fingrene i bolledejen hver dag, og som burde kende 
vores børn bedst. Jeg er i hvert fald ikke et sekund i tvivl om, at sekundet hvor jeg finder ud af at 
opdelingerne er en realitet, ja så ringer jeg til Realskolen, hvor min datter allerede er skrevet op og 
forhører mig om muligheden for skoleskifte.!
 !
Med venlig hilsen!
En bekymret far!
(navn)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ti 17-02-2015 23:23!!
Hej Kasper!!
På opfordring fra (navn), så får du lige vores holdning til klassesammenlægningerne på 
Vestervang. !
De ældste årgange skal have lov at køre med samme elev sammensætning som fra deres 
nuværende skole. Det vil sige at de ikke skal blandes med elever fra andre skoler. Dette fordi, at 
de har nok at skulle forholde sig til med afgangseksamen mv. Desuden bør disse klasser beholde 
deres gamle lærer, så de heller ikke skal vende sig til helt nye lærer. Vi tænker umiddelbart 8-9 
klasse. Det optimale ville være hvis disse årgange fik lov at afslutte deres folkeskole fysisk ude på 
Rytterskolen. Det vil også lette trykket på Vestervang betydeligt. !
De mindre klasser tror vi er mere modtagelige for ændringer da de har en længere periode til at 
skulle vende sig til det. Her mener vi at man måske kunne dele klasserne i 2 og så blande dem 
med andre elever. Elverne skal dog tages med på råd om hvem de ønsker at gå i klasse med. Det 
vil således være meget trist og sårbart for en elev som er uheldig at komme i en klasse med ingen 
af de klassekammerater som de normalt går sammen med. Desuden skal de have minimum 2 af 
deres gamle lærer fortsat, så de også har noget tryghed der. !!
Håber at du kan bruge disse input og at du kan få det igennem. !!
Mvh. !
(navn) og (navn)!!
Sendt fra min iPhone!!!!!!!!!!!!!!!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!



!
ti 17-02-2015 23:21!!
Hej Kasper.!
Jeg skriver på opfordring af en anden forældre hvis der er noget jeg gerne vil du skulle tage med 
på næste møde.!
Jeg har en rigtig skøn dreng i 0 b på vestervang skolen som står overfor et stort ordentligt skift til 
sommer og det samme gør alle hans klasse kammerater. Jeg kan simpelthen ikke forstå hvorfor 
man laver det her hast værk omkring skolelukning. Pt er der ikke plads til alle de børn fra de andre 
skoler og jeg forstår ikke man slår det hele sammen inden der er plads... jeg synes man burde 
udsætte al den skolelukning min 1 år.. og bevare børnenes klasser så vidt muligt.. det mest trykke 
for vores børn er deres kammerater  og hvis de endnu en gang skal vænne sig til nye  børn, nye 
lærer og  nye forældre blir de så forvirret og urolige og utrygge. Mit barns klasse er så harmonisk 
og alle leger med alle på kryds og tværs af piger og drenge og de er bekymret for næste år mange 
af dem...  jeg forstår ikke hvorfor vores unger skal Være i byggerod og særligt ikke når det slet ikke 
er sundt stære i det det er i hvertfald ikke sundt for dem heller.. særligt ikke de børn med div astma 
sygdomme. Og  jeg bekymre mig for de ressource svage familier jeg bekymre mig for om de blir 
tabt endnu mere... Her er vi ret ressource stærke og kan give undervisning og ro og støtte give 
vores barn komplet opmærksomhed men der sidder immervæk mange der ikke har den mulighed. 
Det er meget kort herfra mig har mange ting jeg gerne vil sige men det hele er virkelig på 
falderebet. Håber håber håber du kan bruge dette.!
Mvh (navn)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ti 17-02-2015 22:07!!
Hej Kasper!!
Jeg er far til to børn på Tirsdalens Skole - en søn i 2. klasse og en datter i 5. klasse. Begge børn 
går pt. i meget velfungerende klasser, og vi forældre har gjort meget for at få klasserne så 
velfungerende. Netop derfor er det yderst utilfredsstillende, at de skal splittes op efter 
sommerferien.!!
Forskning viser, at hvert skifte er ensbetydende med 3-6 måneders tabt undervisning, fordi man 
skal bruge kræfter på at lære hinanden af kende. De nuværende 5. klasser står over for 
klasseskifte hele to år i træk! For børnene på Tirsdalens Skole er der ikke blot tale om klasseskifte 
men også skole skifte to år i træk, da de næste år skal på Kristrup Skole og året efter skal tilbage 
på Tirsdalens Skole. Det mener jeg simpelthen ikke, man som ansvarlig politiker kan være 
bekendt! Jeg vil meget gerne have, at du fremhæver dette, så denne problemstilling løses 
tilfredsstillende. !
Derudover bør næste års 9. klasser naturligvis fritages, da de skal bruge kræfter på at bestå 
afgangseksamen så godt som muligt, så en af målsætningerne bør ikke kun være pæne ord, men 
også noget som dyrkes i praksis af kommunen. !!
Mht. de nuværende 5. klasser, så er 6. og 7 klasse rigtig vigtige klasser læringsmæssigt, og derfor 
mener jeg, at man bør bruge noget af "provenuet" på disse klasser, så de kan blive i deres 
nuværende klasser efter sommerferien (6. klasse) og således kun får et skifte, nemlig i 7. klasse. 
Der bør være en særregel/dispensation for dem, og det kan ikke passe, at skolerne selv vil skulle 
betale.!!
Derfor mener jeg, at der bør være et særligt fokus på nuværende 8. og nuværende 5. klasse.!!
Med venlig hilsen!
(navn)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ti 17-02-2015 22:06!!
Hej!
Skriver til dig på opfordring fra hele klassen. Er en meget frustreret mor. Har en søn i 2.a på 
vestervang, den klasse har oplevet så mange nedture at det ik er til at bære. Selv står jeg med min 
søn som har det rigtig svært, har går til sandplay og på familieskolen 3 gange om ugen. Tanken om 
at han skal splittes fra sin klasse pga der kommer børn fra andre skoler mener jeg ik er fair. Vi 
forældre i 2.a har kæmpet så meget for at holde sammen på det hele, efter alt det de børn har 
været udsat for. Det her er et råb om hjælp til at skåne den klasse der har lidt så meget siden de 
startede i 1 klasse. Hvornår er nok nok. For ik at ødelægge dem. Personligt ved jeg min søn vil 
knække mere. Der er en grund til han får den hjælp han gør. Hvor mange flere børn vil der ik 
komme til at blive ramt.!
Vh!
En meget frustreret mor!
(navn)!
Sendt fra min iPhone!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ti 17-02-2015 21:32 !!
Kære Byråd. !
 Jeg foreslår at børnene ikke splittes op fra deres nuværende klasser. Jeg tænker at det for rigtig 
mange børn, uanset alder, er rigeligt at måtte forholde sig til:!!
-De  nye omgivelser, hvor der endnu ikke er en fast base klar. Hvor de evt. først skal på    
Rytterskoler og derefter på Vestervang .... Når der bliver plads engang! !
- Nye lærere, måske de får  nye lærere i alle fag?!
- stressede lærere der skal forholde sig til disse omstruktureringer og også stadig er ved at 
implementere den nye skolestruktur...  ( Tænker også det vil være fremmende for lærerne at få en  
klasse der kender hinanden) !!
Jeg håber virkelig at byrådet  vil tænke på børnenes trivsel på dette område...   Vi ved jo alle at for 
at indlære bedst muligt, så skal man trives... Og dette ene punkt med at kunne følges med sin 
klasse vil være trivselsfremmende for mange af børnene...!!
 Håbefulde hilsner !
(navn)!
Mor til 2 børn fra Hobrovejens skole!!!!
Sendt fra min iPad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ti 17-02-2015 21:30 !!
Hej Kasper!!
Jeg skriver til dig, fordi jeg er meget bekymret og frustreret over, at mine børn efter sommerferien 
skal i nye klasser.!
Jeg er mor til to børn på Tirsdalens Skole - en søn i 2. klasse og en datter i 5. klasse. Begge børn 
går i meget velfungerende klasser, og vi forældre har lagt et stort arbejde i, at få klasserne så 
velfungerende. Netop derfor er det yderst frustrerende, at de skal splittes op.!!
Forskning viser, at hvert skifte er ensbetydende med 3-6 måneders tabt undervisning, fordi man 
skal bruge kræfter på at lære hinanden af kende. Jeg er derfor mest bekymret for min datters 
skolegang, og jeg vil meget gerne have, at det er en emne du fremhæver: De nuværende 5.!
klasser står over for klasseskifte to år i træk. For børnene på Tirsdalens Skole er der ikke blot tale 
om klasseskifte men også skole skifte to år i træk, da hun næste år skal på Kristrup Skole og året 
efter skal tilbage på Tirsdalens Skole. Det mener jeg simpelthen ikke, man kan være bekendt! 6. 
og 7 klasse er også rigtig vigtige klasser læringsmæssigt, og det er bare ikke i orden sådan at 
gamble med deres fremtid.!
Jeg mener, at man bør bruge noget af "provenuet" på disse klasser, så de kan blive i deres 
nuværende klasser efter sommerferien (6. klasse) og først skal have et skifte i 7. klasse. Der bør 
være en særregel/dispensation for dem, og det kan ikke passe, at skolerne selv vil skulle betale.!!
Mit herte græder også for alle de andre børn, der skal flyttes fra deres klasser, gode venner og 
lærere. Dog kan jeg godt se, at det vil være svært at skabe en ny fælles struktur, hvis ikke 
klasserne blandes. Vi må bare ikke glemme, at børnene altså også skal lære noget. Derfor mener 
jeg, at der bør være et særligt fokus på nuværende 8. og nuværende 5. klasse.!!
Håber, at du vil bringe det videre.!!
Mange hilsner!!
(navn)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ti 17-02-2015 21:27!!
Til Kasper! !!
Nu hvor det er vedtaget at mine to børn skal skifte fra Tirsdalens Skole til Kristrup skole, ønsker jeg 
rigtig meget at de må forblive sammen med deres nærmeste venner i klassen. !
Min søn, (navn), skal starte i 3. kl efter sommerferien. Han har grædt rigtig meget efter 
sammenlægningen blev vedtaget. Hans STØRSTE ønske er at han bliver sammen med nogle af 
hans nærmeste klassekammerater. !!
Min datter, (navn), skal have et år i 6. kl på Kristrup skole, inden hun skal tilbage på Tirsdalens 
skole. !
Det gør mit hjerte ondt, at hun skal skifte klasse en del gange.... Og måske med mange ny 
klassekammerater og lærer :-( !!
Kan du give mig svar på hvem der skal sammensætte klasserne? !
Og har vi (forældre) nogen indflydelse? !!
Ser frem til at høre fra dig. !!
Med venlig hilsen!
(navn)!!
Sendt fra min iPhone!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ti 17-02-2015 21:15!!
Den nye skolestruktur har efterladt masser af børn med en usikker fremtid. Hvem skal jeg gå i 
klassen med, kommer Mine venner med, er der lærere jeg kender?. Det værste scenarie for min 
pige er at hun bliver alene i en klasse, at posen som at sige bliver rystet og ingen kender hinanden. 
Og hun spørger dagligt« mor, tror du (navn) og (navn) skal i midten klasse?» og hun får det 
samme svar...jeg ved det ikke. Det eneste jeg ved med sikkerhed er at intet er sikkert, intet er 
helligt, alle børn er i spil og kastet op i luften for at nogle embedsmænd kan fremstå som 
visionære.  !!
Sendt fra min Huawei Mobil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ti 17-02-2015 21:07!!
Hej Kasper!!
Jeg sender nedenstående forslag til dig, som vi 3 mand fra RYT i dag fremlagde for Torben Bugge 
og Lars Keld Hansen uden held!!
Det blev en sludder for en sladder om en masse vi har hørt før såsom at det nok skal gå og 
bestyrelserne også mener dette! Vi ønskede jo at man kunne lade Rytter eleverne blive et par år, 
men deres ide til bestyrelserne har været at RYT står til rådighed i hvertfald et 1 år om nødvendigt, 
altså pendlerbørn! Vi er fortsat voldsomt utrygge ved at der skal renoveres samtidig med at 1100 
børn skal ha deres daglige gang på skolen! Og nu hører jeg så at Vestervangs forældre er ved at 
vågne op! Bedre sent end aldrig!!
Forslaget står herunder!!!
Vh!
(navn)!!
 !!
Til skoleforvaltningen!!
Forældregruppen der kæmper Rytterskolens sag er bekymrede over den voldsomme stigning i 
elevtallet på Vestervangsskolen, samt at sammenlægningen skal effektueres på et halvt år! Vores 
bekymring går bl.a. på, hvorvidt det er muligt at klargøre Vestervang inden 01.08.2015.!
Vi ønsker den bedst mulige folkeskole i Randers. Derfor har vi overvejet, hvordan overgangen til 
ny Vestervang kan gøres så glidende som mulig for vores børn. Det er vigtigt at pointere, at vi, 
forældre, forvaltning, lærere og ledere, alle har et fælles mål. Nemlig at skabe det bedst mulige 
undervisningstilbud til vores børn. I den forbindelse vil vi komme med et forslag til en god overgang 
mellem det at være elev på Rytterskolen og det at være elev på Vestervangsskolen.!
Forslag:!
I følge forliget vil Rytterskolens bygninger stå tomme indtil aug. 2016. Derfor foreslår vi, at der 
laves en gradvis afvikling af Rytterskolen. Forstået sådan at Rytterskolen og Vestervangsskolen 
bliver én skole fordelt på begge skolers matrikler. I praksis vil det kunne lade sig gøre ved, at man 
ikke flytter de nuværende Rytterskole elever, før Vestervangsskolen står klar til dem. Dog med den 
tilføjelse at man IKKE indskriver nye 0.kl på Rytterskolen, men kun på Vestervang! Og at der vil 
være fælles ledelse på begge matrikler. På den måde vil presset på Vestervang lettes med knap 
400 elever i en byggeperiode med kaos! Ligesom man vil løse presset på faglokaler på 
Vestervang.!
Det er vores overbevisning, at vores forslag ikke vil få personalet til at søge væk, da de jo vil være 
fastansatte på den nye Vestervang og ikke på den gamle Rytterskole! Ligesom det vil muliggøre en 
yderligere udbygning af Vestervang som overbygningsskole på sigt, hvis man skulle ønske at fx 
Hornbæk og Fårupskoles overbygninger skulle til Vestervangsskolen. For i sådan et tilfælde kunne 
man jo gøre nuværende Rytterskole til en fødeskole til Vestervang suppleret med elever fra Asferg 
og Bjerregrav.!
Vi vil kraftigt opfordre til dette tiltag for få skabt en god overgang fra Rytterskolen til Vestervang. Vi 
mener, at denne overgang vil skabe ro for eleverne i stedet for kaos i opstarten af Ny Vestervang.!
Vi har også et løsningsforslag til placeringen af Firkløverskolen. Den nuværende Hadsundvejens 
skole er nyrenoveret og kunne være et godt alternativ til Firkløverskolen. De forældrereaktioner vi 
har hørt fra forældre til elever på Firkløverskolen er, at de er glade for placeringen i midtbyen, fordi 
eleverne kan transportere sig selv (cykel eller bus). Derved vil der også spares penge på 
taxakørsel ud til Rytterskolen. Andre alternativer kunne være placering af Firkløverskolen enten i 
Vorup skoles bygning eller Nyvangs skolens bygning.!
Det handler om at få skabt det bedst mulige undervisningstilbud til vores børn.!
Mvh!
(navn)!
                                                                                                                             !
(adresse)                                                                                                                                               !



(navn)                                                                                                                                                                                 
(adresse)!!
(navn)                                                                                                                                                                                 
(adresse)!!
(navn)                                                                                                                                                                                 
(adresse)!
   !
(navn) og (navn)                                                                                                                                                                                
(adresse)!!
(navn)                                                                                                                                                                                 
(adresse)!!
(navn)                                                                                                                                                                                 
(adresse)!!
(navn) og (navn)                                                                                                                                                                                  
(adresse)!!
(navn)                                                                                                                                                                                 
(adresse)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ti 17-02-2015 21:02 !!
Hej Kasper!
 !
Forslag til klassesammensætning mellem Rytterskolen og Vestervang.!
Det optimale ville jo self. være at klasserne fortsætter som de er i dag, med det ved vi jo godt ikke 
kommer til at ske.!
I O.klasserne (kommende 1. klasser) er vi på Rytterskolen ca. 18 drenge og 18 piger.!
Mit forslag vil være at de deler hver klasse i 2, med halvt drenge og halvt piger og så 
sammensætter dem med en halv klasse fra Vestervang.!
Der er vigtigt der kigges på børnenes relationer og at de kommer videre sammen med veninderne/
vennerne, de har lige skabt nye relationer og man ved at når børnene fungere socialt er der større 
mulighed for læring.!
Tænker det er meget vigtigt at lærerne fra de 2 skoler sætter sig ned og snakker sammen om 
hvordan klasserne skal deles. Evt. lave nogle fælles dage i løbet af foråret/sommeren, hvor 
børnene kan se hinanden an og lærerne kan observere og se hvilke børn der vil fungere godt i en 
klasse.!
Lærernes indflydelse på denne proces er meget vigtig og det skal ikke være bestyrelsen der sidder 
og fordeler klasserne, da de ikke kender børnene.!
 !
Mvh. (navn)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ti 17-02-2015 21:02!!
Hej Kasper Fuhr!!
Vi skriver til dig efter opfordring på facebook til at skrive til dig omkring dette emne. Jeg har sendt 
denne mail cc til Mogens Nyholm, da jeg tidligere har talt med ham om skolestrukturen.!!
Vi er forældre til to børn på Tirsdalens Skole - en pige i 3.B og en dreng i 0.A. Først og fremmest vil 
vi sige, at de elever der skal skifte skole på grund af f.eks. ændringer af skolerne i sydbyen med 
0.-6. klasses skoler og overbygningsskole, føler lige så meget at deres skole lukker som for de 
elever, der går på en af de 5 skoler, der skal lukke.  !!
For os er en af de største udfordringer (udover de mange andre udfordringer/problemer der er) i 
forbindelse med den nye struktur, at der er en stor risiko for, at klasser skal splittes op. Specielt for 
vores datters vedkommende, som på det tidspunkt har gået med samme klassekammerater i 4 år 
og de har en meget velfungerende og god klasse. Vi har ikke dokumenteret evidens for det, men  
så vidt vi ved, så er skift til ny klasse ikke hensigtsmæssigt efter de første ca. 3 år i skolen 
(selvfølgelig bortset fra hvis et barn ikke fungerer i klassen). Efter de år er barnet veletableret og i 
kendte og trygge rammer, som skaber ro til muligheden for læring.!!
Eksempler på udfordringer som elever og forældre kommer til at stå overfor, hvis velfungerende 
klasser splittes op er:!
- elever skal bruge mange ressourcer på at finde sin plads i ny klasse og relationer til nye 
kammerater!
- for elever hvis skole lukker eller hvor eleven skal flytte skole, er der helt nye fysiske rammer og 
formentlig ny kultur!
- forældre skal bruge mange ressourcer på nye bekendtskaber med klassekammeraters forældre - 
der opfordres generelt fra læreres side til et godt forældresamarbejde, da det bedrer elevernes og 
klassens generelle trivsel. Når forældresamarbejdet og forældrekontakten kommer til at fungere 
godt allerede de første år i skolen, gør det det meget nemmere for eleven at trives i klassen resten 
af skoletiden og noget nemmere at løse evt. udfordringer blandt elever eller i klassen og dermed 
trivsel for det enkelte barn - med opsplitning af klasserne, starter dette helt forfra!!!!
Når vi bor i en bydel, hvor man har tænkt sig at undgå helhedsskole betyder det så også, at man 
kan risikere opsplitning af klasser igen ved 7. klasse!!!
I vores egen situation (og dermed for alle de andre der også har børn i 0.-6. klasse på Tirsdalens 
Skole) er scenariet således, at børnene skal flyttes til Kristrup Skole. F.eks. har de på nuværende 
3. årgang 2 spor på Tirsdalens Skole og 3 spor på Kristrup Skole. Hvis man forestiller sig, at 
klasserne skal splittes op fordi der f.eks. kun skal være 4 spor i alt fra næste skoleår, så betyder 
det for Tirsdalens Skoles elever (udover ovennævnte udfordringer), at de vil udgøre mindretallet i 
hver klasse samtidig med at det er dem der er på udebane. Eleverne fra Kristrup Skole vil dermed 
udgøre flertallet i hver klasse samtidig med at de "bare" er på deres egen skole fortsat m.v. Vi 
vurderer derfor, at det kan blive en større udfordring for Tirsdalens Skole elever i 0.-6. klasse, da 
de nemt bliver betragtet som "de andre"/"dem fra Tirsdalen" uden at de i det mindste kan søge 
tryghed i deres kendte klasse.!!
Ovenstående kan måske for ja-sigerne til skolestrukturen i byrådet opfattes som mindre relevant, 
mindre betydningsfuldt, som bagateller eller hvad man ellers kan forestille sig. Men det er faktisk 
en KÆMPE omvæltning - og det gælder jo slet ikke kun for 1 familie men for virkelig mange 
familier, når man tæller sammen på alle de elever, der går på de 5 skoler, der skal lukkes samt alle 
de elever der skal flytte skole. Ovenstående forhold er jo så ovenikøbet kun en bid af de 
konsekvenser strukturen har.!!
Vi håber ovenstående giver lidt input om endnu en af de udfordringer/problemer, som strukturen 
medfører. !



!
Venlig hilsen!!
(navn) og (navn)!
(telefonnummer)!!
P.S. Vi har hørt et pip om, at der er opstået udfordringer i forhold til de nødvendige udvidelser, der 
skal foretages på nogle skoler. At for at kunne foretage udvidelserne skal der ændres i lokalplaner. 
Og for at kunne ændre i lokalplaner, skal der iværksættes endnu en høringsperiode på 8 uger, som 
medfører endnu større vanskeligheder med at nå en gennemførelse af det hele. I så fald det er 
sådan, kunne man være så heldig at det kan få det hele til at vælte?!!!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ti 17-02-2015 20:58!!
Hej Kasper!!!
Jeg håber, du vil medbringe dette til byrådsmødet. Jeg kæmpede mod skolelukningerne sammen 
med min datter, som går i 5.(bogstav) på Kristrup skole. Med den nye reform betyder det at de skal 
have blandet deres klasser efter ferien i 6. Klasse, hvor Tirsdalens skole flytter på deres skole. Året 
efter i 7. Klasse, når de skal flytte på Tirsdalen, forventer vi endnu en blanding når de skal blandes 
med eleverne fra Vorup.!!
Til sidst vil jeg fortælle at (navn) i 3. Klasse blev flyttet fra (skole) grundet mobning. Hun faldte 
hurtigt til i sin nye klasse, og er igen den glade pige vi kender. Hun har fået en masse dejlige 
venner og veninder og stortrives. Deres klasse er virkelig harmonisk og favner alle. Noget som det 
virkelig smerter ar skulle sige farvel til. Især når hun har mærket det på den hårde måde, når det 
ikke fungerer... Og nu kan hun i øvrigt se frem til at møde de selv samme piger hun rejste fra. Det 
gør ONDT....!!
Uvisheden om fremtidens klassesammensætninger påvirker ikke kun min datter men alle børn på 
de ramte skoler har garanteret samme ønske: Pil ikke ved vores klasser!! Min datter og hendes 
veninde diskuterede skolestrukturen forleden, og de siger: Hvis bare de ikke splitter vores klasse 
op, så pyt med at vi skal flytte på en anden skole. Der må også gerne komme nye ind, bare der 
ikke er nogen der skal rejse - vi kan ikke undvære NOGEN i vores klasse.... Synes det siger alt....!!
Håber til det sidste at hele denne nye skolestruktur bliver taget af bordet inden sommerferien, men 
tvivler stærkt. Min bøn til politikerne må være at de i det mindste må sørge for at børnene der lige 
nu går i 4. Og 5. Klasse IKKE skal blandes til næste år - for at blive blandet igen året efter, eller 2 
år efter. Det er uholdbart og min vurdering er at mange børn vil komme alvorligt i klemme hvis det 
gennemføres. Desuden håber og ønsker jeg at de slet ikke skal blandes i 7. Klasse. Har fået svar 
fra provsten i Kristrup som siger at de nuværende 5. + 6. Klasser skal konfirmeres i de nuværende 
klasser. Lad dem nu fortsætte deres skolegang sammen - i stedet for at lade dem være 
forsøgsdyr :-(!!
Hilsen en bekymret mor!
(navn)!!!!
Sendt fra min iPhone!!
                                                                                                                                                        !!!!!!!!!!!!!!!!!



ti 17-02-2015 20:55!!
Hej Kasper. !
Vi er blevet opfordret til at give dig vores besyv med på hvordan vi godt kunne tænke os klasse 
sammensætningen når på Vestervang og Rytterskolen skal dannes. !!
Vi vi tænker at for den bedste integration klasserne imellem vil det være bedst at blande eleverne 
så det ikke bliver dem - os. Samtidig er det af aller højeste prioritet, specielt for vores søn, som det 
handler om - at han får lov til at ønske 4-5 kendte venner/kammerater han kan komme i klasse 
med. Vores søn har gennem hele forløbet holdt hovedet koldt ift skoleskifte, men tager man hans 
bedste kammerater fra ham så får han det godt nok svært ved at sluge kamelen. !!
mvh (navn) ((navns) mor 6 a)  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ti 17-02-2015 20:31!!
Hej Kasper Fuhr.!!
jeg har tænkt på sammensætning  af de nye klasser på Vestervang. Det vil være godt for børnene, 
at de selv er med til at vælge nogen, de vil være sammen med. Sådan at de har mindst 2-3 af 
deres bedste venner/veninder med i den nye klasse. !
Og så vil det være noget "hø" hvis der skal pendles mellem skolerne. !
Så hellere lade nogen årgange blive på Rytterskolen, til de nye rammer på Vestervang, er klar til 
brug.!
.!
Venlig Hilsen!!
(navn)!
(adresse)!
(mail)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ti 17-02-2015 20:29!!
Jeg er mor til en datter i 1. klasse på Rytterskolen. !
Vores ønske angående klasse sammensætning, er at man blander børnene fra Rytterskolen og 
Vestervang  i nogle helt nye klasser.!
Dette for at få de "nye" børn integreret bedst muligt, så det ikke bliver dem og os.!
I den forbindelse ville det selvfølgelig være optimalt, at lærerene i de nuværende klasser er med til 
at lave de nye klasser og at forældrene får mulighed for, at ønske nogle børn fra den gamle klasse, 
så nogle at de "gamle" relationer bibeholdes.!
 !
På forhånd tak!
 !
Mvh (navn), (adresse)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ti 17-02-2015 20:18!!
På opfordring fra bevar rytterskolen på Facebook sender jeg mine tanker om flytningen af børnene 
fra rytteren til vestervang.      Jeg vil gøre alt for at mine børn ikke skal på vestervang. Jeg har en 
dreng på 5 og en pige på 3. Min søn skal starte i skole til august. Da vi flyttede til midtvejs for nogle 
år siden var det pga der lå en god og lille skole tæt på.  Mine børn er ikke nogle der høre til på en 
stor skole! De høre ikke til i uro og byggerod, som der kommer til at være på vestervang. Min tanke 
er at det bliver kaos, når sammenlægningen sker. Børnene bliver utrygge og det vil gå ud over 
deres indlæring. 7-8 som skal til at gå til eksamen har brugt de sidste mange år på at lærer en 
masse og blevet godt rustet. Nu har de måske et år til eksamen, et år der bliver rent kaos og helt 
sikkert påvirker deres karaktere!    En sådan sammenlægning burde blive gjort over en årrække. 
Fx at der ikke startede nye klasser op, men dem der var blev. Eller så skulle det ske efter 7 klasse 
som en overbygning......  Det går alt for stærkt. Bygningerne er jo ikke engang færdig... Man burde 
bevare rytterskolen til ombygningen er på plads. Lokalerne på rytterskolen er der! Hvorfor tvinge 
børnene ind i kaos?   Mvh (navn)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Hej Kasper !
Jeg skriver til dig ang. splittelse af klasser efter sommerferien. Har en datter der går i 2. klasse nu 
og som skal skifte skole fra Tirsdalens Skole til Kristrup Skole. Det i sig selv er vi rigtig kede af, 
men at klasserne også skal splittes, er næsten ikke til at bære. Klassen hun går i er helt fantastisk, 
både børnene imellem og også vi forældrene imellem. Vi er også meget spændt på, hvordan vores 
datter kommer til at tage skiftet, da hun har det bedst i trygge og kendte omgivelser. Hvis bare vi 
var sikker på, at hele klassen skulle flyttes samlet, ville det hele være lidt nemmere. !
Håber dette kan gøre en forskel i alt dette "skolerod"!
Venlig hilsen!
(navn)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ti 17-02-2015 20:02!!
Hej Kasper f Christensen !!
Jeg skriver til dig da vi er forældre til et barn i 2 a på vestervangsskolen. Og ligeledes vil være 
forældre til 2 mere inden for få år på skolen. !!
Jeg skriver til dig da, der er en del bekymring ift til denne samlægning som der skal ske. !!
Vi har haft en klasse med hvor det har været meget turbulent i 1 klasse. Meget sygdom/fravær og 
opsigelser fra lærene i klassen. Dette har påvirket en del af børnene i klassen og lærings niveauet i 
klassen har ikke været til strækkeligt. Vi har holdt møder med skole ledelsen 2 gange. Der blev 
taget hånd om det ved start i 2 klasse. Det har været en stor opgave for de nye lærer, da de skulle 
løfte/lære børnene det somde også skulle have haft i 1 klasse. Dette har været en succes og et 
skønt og rummeligt personale/lærer i klassen nu. Børnene er igen med og er trygge i de voksnes 
samvær. !!
Dette som er bekymrende vil være at klassen evt. Skulle splittes ad. Og børnene igen står og skal 
forholde sig til nye lærer. Jeg er godt klar over at der vil være lærer skift, når de skifter til andre 
klasse trin. Men ikke nye lærer hvert år! !!
Jeg rænker at det vil være en turbulent tid, hvis der skal splittes i klasserne. Men er også sikker på 
at børnene nok skal overleve i det. Det handler om tilvendning og forældres positive tilgang til det. 
Vi ved jo at det smitter af på børnene. Personligt har vi kun snakket positivt om det i vores hus, da 
vores dreng ikke skal blive farvet af hvad vi syntes og mener. Han er meget åben og ser positivt på 
det. Hvilket måske også gør det nemmere at være forældre i vores hus end andre..... !!
Men vores bekymring går også på : HVOR SKAL ALLE DE BØRN VÆRE??????? !!
Der har været bygget om på skolen i godt 1 år nu. De har haft undervisning i larm og støv! Der er 
kommet et utroligt dejlig lærings/multi rum ud af dette samt nye lokaler til de nuværende elever på 
skolen. Lækkert. !!
Jeg tænker på at der så skal bygges/larmes/støves igen de næste 2 år hvor der skal laves lokaler 
til alle de nye elever på skolen... !!
Jeg kan godt se at grunden til samlægningen er for at sparre penge. Og okay det ved man jo..... 
Men hvorfor ikkesige : vi har denne udfordring at skolerne skal samlægges. Dette er vedtaget 
sådan at i 2017 SKAL skolerne stå helt færdige til at modtage alle de nye elever til skolen. Dette vil 
være super godt for vestervangsskolens elever men også for de elever som skal et nyt sted hen og 
bliver flyttet ud af deres trygge rammer. !
Men nej nej. Det skal være så snart som muligt dette skal ske! Så skid med børnene. Det er jo kun 
børn!!! Det er sådan jeg tænker de må tænke siden denne beslutning er faldet ud sådan. Det er 
ihvertfald ikke for børnenes bedste. !!
Så har vi også et problem ift skolevejen. Der er MEGET trafik som det er nu! Det er svært at 
komme ind og ud igen. Der er rigtig mange fra HF og VUC som jo også benytter skolevejen og 
parkeringspladsen. Det vil blive massivt flere biler om morgenen. !
Bi bor tæt på skolen og har i løbet af de sidste 2 år haft flere biler som aflevere deres børn på 
vores lukket vej. Og parkere på vejen hvir det er meget uhensigtsmæssigt i et sving! Lige ved stien 
så bilerne ikke har det fulde udsyn til børnene. Dette frygter jeg at det vil blive et meget større 
problem når vi når august 2015! !!
Jeg håber du vil læse denne skrivelse. !!
Mvh (navn)!



ti 17-02-2015 19:56!!
Hej Kasper!!
Jeg er nervøs for at man på Søndermarkskolen dele alle klasser fra hinanden, nu hvor vi skal have 
Vorup skoles børn op til os. Jeg kan godt se, at det vil være det mest rigtige at gøre rent 
pædagogisk, så man ikke har gamle Vorup/søndermarkskolen børn. Men i min datters klasse 3 
klasse, har vi virkelig kæmpet en kamp, siden 0 klasse, pga uro så selv lærerne var ved at give op. 
Men i samarbejde mellem lærerne, elever og forældre, har vi kæmpet og idag fået en fantastik 
klasse. Som så måske efter sommerferien ikke er den samme. Det værste af det her er at man 
ikke kan forberede sit barn, på hvad der skal ske. For jeg vil være rigtig ked af, hvis beskeden om 
nye klasser ikke kommer inden sommerferien, så mit barn kan møde op i skole igen, og vide hvem 
hun skal gå i klasse med. Og hvis man har nogle særlige ønsker, som man normalt kan skrive på 
når man indmelder sit barn skole. Hvornår kommer de så? !
Håber at du vil prøve at få svar på dette, så mit barn er forberede på hvad der venter hende efter 
sommerferien.!!!
Mvh!
(navn)!!
Sendt fra min iPhone!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ti 17-02-2015 19:35!!
Hej Kasper Fuhr!!
 !
Et par forældre i vestbyen har kontaktet mig, da der tilsyneladende er kaotisk stemning i 
forældregruppen i nogle klasser på Vestervang.!
De har set, at jeg har været aktiv i Gjerlevområdet, men fortæller mig alligevel følgende:!
Vi har fået at vide, at klasser skal splittes op og blandes på anden måde. Børnene er ulykkelige, 
restløse, og kan slet ikke forholde sig til situationen.!
Håber du kan få ja-sigerpartierne til at forklare de pædsgogiske fordele ved dette tiltag.!
 !
mvh!
 !
(navn)!
(adresse)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



ti 17-02-2015 19:19!!
Hej Kasper Fuhr Christensen.!
Jeg skriver til dig fordi vi som forældre synes det er meget utilfredsstillende med en 
klassesammenlægning på Vestervangsskolen. 2 A har været igennem mange udfordringer både 
mht mange skiftende lærere og på det faglige. Hele 1. klasse havde de stortset ingen fast lærer og 
det førte til at det var meget utrygt at komme i skole og personligt havde vi en datter med kronisk 
ondt i maven. På det faglige resulterede det i at de var bagefter både med læsning, skrivning og 
matematik. Heldigvis fik klassen fra 2. klasse en god lærer gruppe som virkelig har taget hånd om 
problemerne og børnene er kommet efter det fagligt. Synes virkelig det vil være et hak i tuden at 
skulle starte i en ny klasse og med nye lærere. Jeg tør slet ikke tænke på reaktionerne. Jeg håber 
man vil tage op til overvejelse om der virkelig ikke er andre muligheder. Vi blev i starten af 2. 
klasse lovet at der ikke ville komme flere lærerskift de næste år. Det var af både (navn) og af 
(navn)!!
Mvh (navn) ((navns mor))!!!!!!!!!!!!!!!!!
 !
 !!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!!!!!!!


