
Den lokale huskeseddel  
 

 
 

   

 
Udfyldes af lokalråd 
 
Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Kløverbyernes Lokalråd - Formand Jane Kortnum, Tlf. 86841717, 29166388, Mail: 
kortnum@post.tele.dk 

 
Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 
Udvikling af Linå skole: Flytning af elever fra Silkeborg by og omegn til Linå skole. Skolebørn 
i Kløverbyerne er vant til at tage skolebussen. Skolebussen kører fra Silkeborg til 
Kløverbyerne og Sejs. Alle børn på buslinien kan ubesværet få skolegang i Linå. 
 

Max. 10 linjer 

 
Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)? 
Linå skole, SFO og Klub er en velfungerende lille enhed, som er med til at understøtte 
områdets sammenhængskraft. Muligheden for lokal skolegang er samtidig en vigtig 
parameter for udbygnings- og udviklingsområder. Skolen er således en vigtig faktor i den 
udvikling området kan opnå, når flere indbyggere skal tiltrækkes. Skolen kan rumme 50% 
flere elever uden videre problemer. Eleverne kan tilbydes skolens særlige kendetegn: 
Overskuelige rammer, nærhed til natur og landsbyaktivitet. Skolen vil være velfungerende 
med op til 10% elever med særlige forudsætninger/behov. SFO og Klub vil støtte udviklingen 
af en inkluderende tilgang. 

Max. 8 linjer 

 
Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
At kommunen indleder dialog med skole og Lokalråd om bedre udnyttelse af skolens 
muligheder for at tilgodese elever med særlige behov og løse undervisningsopgaven for 
elever, der her kan tilbydes en særlig skolegang.  
At kommunen indleder dialog med skole og lokalråd om den specielle profil Linå skole kan 
udvikle i takt med en samlet udbygningsproces i området.  
Skolen stiller sig til rådighed som vartegn for Silkeborg kommunes landsbyskoler. 

Max. 8 linjer 

 
Udfyldes af Silkeborg Kommune 
 
Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 
Det anbefales, at forslaget indgår i de videre drøftelser for fremtidens Silkeborg Kommune. 
 
Udvalgsbeslutning 
I henhold til det nævnte udviklingsønske er det frie skolevalg en mulighed for alle mod at 
eleverne selv betaler for kørslen. Lokalrådet er velkommen til at invitere sig til det 
kommende dialogmøde d. 22. juni 2010 kl. 12.00 med udvalget, hvor emnet projektskoler 
indgår i dialog. 

 


