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Politikker  
 
Politikker vedr. kost og brug af digitale 
medier er udarbejdet og kan læses på 
hjemmesiden  

X i kalenderen 
 
16.11.17 kl. 19 - 21 på Viborg Ungdoms-
skole - Politisk debatmøde for forældre til 
børn i kommunens folkeskoler: 
Hver kandidat vil få to minutter til en kort 
præsentation af sine visioner for Viborg 
skolevæsen set under én hat og ikke forhol-
dene på de enkelte skoler. Derefter vil der 
være spørgsmål fra salen.  
 
18.11.17 kl. 10 - 13.30 Julemarked: 
Traditionen tro holdes julemarked med café 
og boder med både aktiviteter, tombola og 
salg af forskelligt. Der er mulighed for at få 
egen bod - se intra. 
 
13.12.17 Skoleekskursion til Hjerl Hede 

Ny skole  
 
Det er besluttet, at Rosenvænget Skole skal etableres i sammenhæng med Finderuphøj 
Skole. Det forventes, at Rosenvænget Skole kan flytte i nye lokaler i 2020 
 
Citat fra Viborg Kommunes budgetforlig: 
”Byrådet fastholder beslutningen om, at Rosenvænget Skole placeres i sammenhæng med en 
almen skole og finder en placering ved Finderuphøj ideel. Den nye Rosenvænget Skole etab-
leres til dels i en tilbygning og i ombygning på den eksisterende skole. Planlægningen af til-
bygningens udformning og sammenhængen mellem de to skoler sker i tæt samarbejde med 
personale og bestyrelser. Det er vigtigt for Byrådet, at Rosenvænget Skole så hurtigt som 
muligt får nye lokaler, og det forventes derfor, at skolen kan flytte ind i nye og tidssvarende 
lokaler i 2020.” 
 
Den 25.09.17 blev der afholdt møde mellem skolebestyrelserne fra Finderuphøj Skole, Ro-
senvænget Skole og skolechef Chris Rævsgaard Hansen. Chris oplyste, at der vil foregå en 
parallelproces ift. byggeri og kulturarbejdet mellem skolerne. Procesplaner vil blive præsen-
teret i skolebestyrelserne efter hhv. møde mellem de to skolers ledelse og møde mellem for-
valtningen og skolelederne 


