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Høringssvar fra Ikast Nordre Skoles bestyrelse om Distrikter
Vi anerkender, at det er en meget vanskelig opgave at lave tre nye distrikter i Ikast by, så alle
parter er tilfredse, og så der er taget højde for alle parametre af pædagogisk, faglig, social,
sikkerhedsmæssig og logistisk-praktisk karakter!
Parametrene nævnt i sagen er alle vigtige, og vi anser det konkrete forslag til nye distrikter som et
godt kompromis, der søger at dække alle parametre og hensyn bedst muligt. Det er ikke muligt for
os som bestyrelse at foreslå bedre alternativer, og vi forudser at rettelser til gældende forslag blot
vil skabe andre udfordringer og knaster.
Det er meget vigtigt for os, at vi med de nye distrikter får skabt tre ligeværdige, bæredygtige
distrikter, hvor de enkelte skoler får så ens og så gode muligheder for at drive skole som muligt.
Her er det socioøkonomiske indeks en meget vigtig faktor. Distrikterne må for alt i verden ikke
skabe skel og danne A og B skoler, så skolevæsenet og byen på sigt knækker over på midten.
Vi tillader os at bemærke, at en periodevis suspension af det frie skolevalg efter indførelsen af de
nye distrikter vil give skolerne arbejdsro og vil hjælpe byen til at falde til ro i de nye opdelinger.
Hvis der er mulighed for rokader vil det medføre usikkerhed om den nye grænser og vil skabe
frustration og uro omkring opgaven for både byens hjem og skoler.
Samtidig vurderer vi det nødvendigt med løbende justeringer af distrikterne for at sikre bedst
mulige rammer for skolerne i fremtiden. Med en elevtalsafhængig tildeling er det essentielt, at
skolerne sikres et bæredygtigt grundlag via en konstant og massiv elevmasse.
Ved alle justeringer af distrikter bør de nødvendige trafikale hensyn tænkes med, så sikkerheden
er i orden for alle. Dette gælder især hovedvejen, som flere elever skal krydse fremover via tunnel
eller anden forsvarlig løsning. Lige ledes bør søskendekriteriet tænkes med fra gang til gang, så
vidt det er muligt.
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