
 

 
 

  
 

 
KOM TIL LYTTEMØDE: 

HVORDAN SKAL FREMTIDENS SKOLEPOLITIK I SKIVE KOMMUNE SE UD? 
Hvad skal der til for at skolen i Skive Kommune bliver endnu bedre? 
Svaret på dét spørgsmål håber vi, at du vil være med til at gøre os klogere på, når Skiveegnens 
Radikale Venstre i samarbejde med Radikale Venstres politiske leder, Sofie Carsten Nielsen 
inviterer til lyttemøde om skolen. 
 
Udgangspunktet for mødet er det, vi alle kan blive enige om. Nemlig at alle børn har ret til den 
bedste start på deres vej i livet med en tryg og sjov skolegang præget af leg og venner. Hvor vores 
børn lærer nok til at tro på egne evner. 
 
Desværre ser vi, at skolen - på trods af dedikerede og dygtige lærere og pædagoger - langt fra på 
alle områder lever op til dens fulde potentiale. Tværtimod stiger mistrivslen blandt vores børn og 
unge. Hvert 6. barn forlader skolen uden at kunne læse, skrive og regne. Og kurven for at knække 
den sociale arv er stagneret. Det holder ikke. Der er brug for handling. 
 
Spørgsmålet er, hvad vi kan gøre lokalt i Skive Kommune for at styrke skolen, når aftaler om skolen 
skal forhandles efter valget?  
Og hvor der samtidig er behov for nationale initiativer på en måde, hvor vi får alle parter med 
uden at gentage fortidens fejl med reformer af skolen? 
Det håber vi, du vil komme og gøre og klogere på, når vi inviterer til fyraftens lyttemøde med fokus 
vil være på at få perspektiver og inputs fra lærere, skoleledere, elever og forældre. 

PROGRAM 
 VELKOMST OG TIDSRUM  

Velkomst v/ spidskandidat for Radikale Venstre i Skive Kommune, Ellen Bye Jensen,  
Hurtig introduktion til aftenens tema v/ politisk leder for Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen 
 

 SAMTALERUNDE 
Fælles samtale omkring bordene:  
Hvad ser du som den største udfordring på skoleområdet i Skive Kommune? 
Hvad er den vigtigste ting, man fra politisk hold bør fokusere på for at styrke skolen i Skive 
Kommune?  
 

 OPSAMLING 
Opsamling på samtalerne og fælles dialog 
Hvad er de vigtigste pointer som skal tages med videre, hvis skolen i Skive Kommune skal styrkes? 

DATO OG TIDSRUM:  
Torsdag d. 23. september kl. 18.15-19.00 
PLACERING:  
Brårup Skole, Brårupvej 94, 7800 Skive 


