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Af Karoline Back

kriw@berlingskemedia.dk

VIBORG: Flere og flere fami-
lier vælger folkeskolen fra. 
I dag går 15,7 procent af  de 
danske børn i en privatskole. 

Fortsætter udviklingen, vil 
hver femte i 2020 og hver fjer-
de i 2030 være privatskoleelev. 

Det viser en undersøgelse 
fra tænketanken Cevea.

»De gode elever vil i stigen-
de grad søge over i privatsko-

lesektoren, fordi forældrene 
ikke vil gamble med deres 
børns fremtid. Det skaber et 
større skel mellem ressour-
cestærke og –svage skoler,« 
vurderer Jens Jonatan Steen, 
analysechef  i Cevea.

Lærerlockout og debat om 
heldagsskole har givet et nega-
tivt billede af  folkeskolen. Det 
vil i nogle tilfælde øge søgnin-
gen til privatskolerne, mener 
Jens Jonatan Steen. 

»Hvis udviklingen skal ven-

Skolereform kan stop
Skole. Forældre vælger i stigende grad en privatskole frem for folkeskolen. En tendens, so

Af Karoline Back

kriw@berlingskemedia.dk

VIBORG: Viborg Interna-
tionale Skole må bygge til, 
hvis den skal følge med efter-
spørgslen.

Skolen, der åbnede i 2010 
med 18 elever, afslutter skole-
året 2013 med 61 elever. Efter 
sommerferien stiger elevtallet 
til 80 elever, og prognoserne si-
ger 120 elever i 2015.

Det er især blandt uden-
landske elever, væksten fin-
des. Skolen har elever fra 18 
forskellige lande på fem kon-
tinenter. To ud af  tre elever 
har en anden baggrund end 
dansk. Det tolker Joakim Phi-

lipsen, skoleleder på Viborg 
Internationale Skole, som po-
sitivt.

»Det er glædeligt, at vi har 
en forholdsvis stor andel af  
udenlandske elever. Det er ud-
tryk for, at vi på Viborgegnen 
er gode til at tiltrække uden-
landsk arbejdskraft, og man-
ge af  børnene ender her på 
skolen.«

Stigning i privatskoler 
Flere og flere forældre væl-
ger en privatskole, herunder 
internationale skoler, frem for 
folkeskolen. På landsplan går 
15,7 procent af  de danske børn 
i dag i en privatskole. Fortsæt-
ter udviklingen, vil hver fjer-

Vokseværk 
på Viborg 
Internationale 
Skole
Stigning. På landsplan stiger 
søgningen til privatskolerne. Denne 
tendens kan Viborg Internationale 
Skole nikke genkendende til.

Af Kristian Wesenberg Andersen

kriw@berlingskemedia.dk

VIBORG: Flere forbipasseren-
de overværede tirsdag sidst på 
eftermiddagen en ung mand 
gå amok i Vesterbrogade i Vi-
borg.

Det gik først ud over hæve-
automaten ved Nykredit i Sct. 
Mathias Gade. Et vidne så, at 
manden målbevidst gik hen 
til hæveautomaten med en lil-

le, hvid pengekasse i hånden. 
Pengekassen blev brugt til at 
knuse glasset i hæveautoma-
ten.

Derefter gik manden hjem 
til sin lejlighed i Vesterbro-
gade, og da han kort efter be-
gyndte at kaste ting ud på ga-
den, blev politiet tilkaldt.

Den 22-årige mand modsat-
te sig dog anholdelse og tog 
kvælertag på en af  betjentene. 
Først da han fik en dosis pe-
berspray, faldt han så meget til 
ro, at politiet kunne give ham 
håndjern på.

En tilkaldt læge tilså man-

Mand gik amok på pengeautomat 
Anholdt. Tirsdag gik en mand amok på en hæveautomat i Viborgs midtby. 
Under anholdelsen kom det til håndgemæng med politibetjente.

En ung mand gik tirsdag 
eftermiddag amok på en 
hæveautomat og politiet, da 
han modsatte sig anholdelse.
Mobilfoto: Lars Norup
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pe flugten fra folkeskolen
m en ny skolereform kan være med til at ændre, mener formand for børne- og ungdomsudvalget.

des, er der behov for en fagligt 
styrket og bredere folkeskole 
med fokus på, at elever har 
forskellige ressourcer og må-
der at lære på,« siger han.

Ifølge Søren Gytz Olesen 
(SF), formand for børne- og 

ungdomsudvalget i Viborg 
Kommune, er den stigende 
søgning til privatskolerne 
udtryk for, at det danske sam-
fund forandrer sig mod større 
fokus på den enkeltes succes.

»Man kan ikke bebrejde 

forældre deres ambitioner 
på børnenes vegne. Men man 
kunne ønske, at de ville bruge 
energien i folkeskolen. Den er 
langt fra perfekt, men den er 
vores fælles skole,« siger Sø-
ren Gytz Olesen.

Han mener, at den nye sko-
lereform har potentiale til at 
stoppe flugten fra folkeskolen 
og bidrage til at løfte især de 
svagere elever. Midler som ni-
veaudeling, flere valgfag, flere 
timer og aktivitetstimer kan 

samlet set øge fagligheden i 
folkeskolen. 

»Det vil betyde, at vi får en 
stærkere folkeskole på både 
det klassisk faglige og det me-
re kreative område. Det er vig-
tigt, hvis vi ikke skal tabe fol-

keskolen som en stærk grund-
stamme i forhold til at have en 
veluddannet befolkning,« si-
ger Søren Gytz Olesen.

de være privatskoleelev i 2030.
Tendensen er udtryk for, at 

flere og flere forældre ønsker 
en skole, der matcher famili-
ens værdier og interesser, me-
ner Joakim Philipsen

»Vi har en skoleprofil med 
fokus på science, it og sprog. 
Al undervisning, undtagen 
dansk, foregår på engelsk. 
Derudover vægter vi faglighe-
den højt, vi stiller flere krav til 
eleverne, og det virker attrak-
tivt på mange forældre.« 

Heldagsskole intet 

skræmmebillede

Kritikere af  regeringens op-
læg til den nye skolereform 
frygter, at indførslen af  en 
helhedsskole med længere 
skoledage vil kaste folkesko-
leeleverne lige i armene på 
privatskolerne.

Tanken om en helhedssko-
le virker ikke som et skræm-
mebillede på Joakim Philip-
sen, som tvivler på, at skolere-
formen medfører masseflugt 
fra folkeskolerne.

»På mange områder op-

fylder vi allerede reformens 
mål og mere til. Vore førsko-
leelever på fire-fem år har 30 
lektioner om ugen, de ældste 
har 36. Så det virker kun for-
nuftigt at putte flere timer og 
mere faglighed på skemaet. 
Valget af  en privatskole er of-

test mere et spørgsmål om et 
tilvalg af  en bestemt skoles 
profil end om fravalget af  fol-
keskolen,« slutter Joakim Phi-
lipsen.

 { Der findes 537 
privatskoler i Danmark, 22 
af disse har tilknyttet en 
international skoleafdeling.

 { Viborg Internationale 
Skole er en del af Viborg 
Private Realskole, som 
er en af de største 
privatskoler i Danmark.

Fakta1
Skolefakta

»Det er glædeligt, at vi har en forholdsvis stor andel af udenlandske elever. Det er udtryk 
for, at vi på Viborgegnen er gode til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, og mange 
af børnene ender her på skolen,« siger skoleleder Joakim Philipsen. Privatfoto

og politi

Manden kastede stakkevis af papirer på kørebanen 
ved Vesterbrogade/Boyesgade i Viborg.

den på politigården og vur-
dere, at han var påvirket af  
blandt andet narko, så efter 
at være dampet af  senere på 
aftenen, blev manden løsladt.

Han er dog sigtet for hær-
værk, vold mod en politibe-
tjent og for at modsætte sig an-
holdelse. Desuden havde han 
en ulovlig kniv på sig, så han 
er også sigtet for at ovetræde 
våbenloven.

PRÆMIER TIL ALLE NOMINEREDE I

”ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013”

Kommunens lokalområder, byer, landsbyer og
bydele opfordres til at deltage i konkurrencen
om at blive ”Årets Lokalområde 2013”. Det er
sjette gang, at Demokratiudvalget i Viborg
Kommune skal kåre en vinder af konkurrencen.

Kriterier for at deltage i konkurrencen
Overordnet lægger Demokratiudvalget vægt
på lokalområdets engagement og evne til at få
noget til at ske. Der er ikke særlige kriterier for
at deltage i konkurrencen, da alle lokalområder
skal have mulighed for at deltage.

De eneste betingelser for at deltage i konkur-
rencen er:
- At lokalområdet sender en begrundet indstil-
ling til Demokratiudvalget om, hvorfor netop
deres område skal være ”Årets Lokalområde
2013”, og

- At lokalområdet i indstillingen beskriver, hvad
de vil anvende præmien til, hvis de bliver
nomineret.

Tilmelding til konkurrencen
Send en indstilling til Kultur, Service & Events,
mail: sb9@viborg.dk senest mandag den 2.
september 2013 kl. 12.00.
Indstillingen skal skrives i skemaet, som findes
påwww.viborger.dk

Indstillingen skal indeholde:
• En kortfattet skriftlig begrundelse for, hvor-
for lokalområdet skal være ”Årets Lokal-
område”.

• Beskrivelse af, hvad præmien skal benyttes
til.

• Navn og adresse på den borgergruppe/
forening eller lign., der er initiativtager til
afholdelse af ”Åben by/lokalområde” arran-
gementet søndag den 29. september 2013.

Demokratiudvalget bedømmer konkurrencen:
• Formand Rikke Cramer Christiansen
• Næstformand Lea Flarup
• Flemming Lund
• Børge Møller Pedersen
• KirstenWinther Almind

Sådan gennemføres konkurrencen
Den 5. september 2013 offentliggøres hvilke 3
lokalområder, der går videre i konkurrencen om
at blive „Årets Lokalområde“.

Demokratiudvalget besøger de 3 lokalområder
søndag den 29. september 2013,og vinderen of-
fentliggøresmandag den 30. september 2013.

Præmierne overrækkes i vinderområdet lørdag
den 5. oktober 2013 kl. 10.30-11.30.

Find flere oplysninger om konkurrencen på
www.viborger.dk eller kontakt borgerguide
Susanne Bendtsen, Kultur, Service & Events
på tlf. 87 87 88 03 eller på mail: sb9@viborg.dk

Med venlig hilsen

Demokratiudvalget

Kultur, Service & Events
Viborg Kommune

Prinsens Alle 5
8800 Viborg www.viborger.dk

Konkurrence


