
 

 

d. 23. januar 2017 

Lukning af skoletandplejen i Bording? 

Bording lokalråd er stærkt bekymret over, at der er tanker om at lukke skoletandplejen på Bording skole. 

I Bording lokalråd arbejder vi konstant og målrettet på at gøre byen stadig mere attraktiv for tilflyttere – 

også for børnefamilier. 

Det spændende byfornyelsesprojekt, som netop er gennemført, og som vi er absolut glade for, har vigtige 

elementer, der arbejder i samme retning. 

Derfor virker det absolut besynderligt og modstridende mod de øvrige tiltag i byen, at der nu er tanker om 

denne amputation rettet mod netop børnefamilier.  

Vi har forståelse for, at tandbehandlingen kan være så krævende udstyrsmæssigt og kompetencemæssigt, 

at det bør udføres central. Men vi finder det afgørende vigtigt, at det profylaktiske arbejde og 

undersøgelsesarbejdet er placeret lokalt, således at det store antal børn og forældre ikke unødigt skal 

bruge tid på transport. 

Yderligere finder vi beslutningsprocessen dybt problematisk: 

a) BDOs anbefalinger følges åbenbart ikke, men der er ingen forklaringer på hvorfor. 

b) Beslutningen er faktuelt iværksat før sagen er politisk behandlet. Flere forældre har for længst fået 

besked på, at næste gang vil undersøgelsen foregå i Ikast. Samtidig er sagen sat til behandling på 

Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 25.01. Af samme sag fremgår, at ikrafttrædelsesdatoen 

er 01.01.17. Hvorfor så behandle sagen d. 25.01? 

c) Sagsområdet har åbenbart ingen egentlig høringspart blandt institutionerne, hvorfor Sektor-MED 

Børn og familie da også er de eneste, der lader høre fra sig i høringssvarene. Via skolebestyrelserne 

ville man sagtens have kunnet nå de berørte forældre. Med lidt ond vilje kunne man tro, at sagen 

er forsøgt sneget igennem i al ubemærkethed. 

 

 

 

I tiltro til, at sagen ikke er endelig afgjort sender Bording lokalråd hermed sin kraftigste opfordring til at 

bevare undersøgelsesarbejdet og det profylaktiske arbejde på Bording skole. 

 

Med venlig hilsen 

 

Evald Asp 

Fmd. Bording lokalråd 

 

 

 

 


