
Nyt fra Silkeborg Kommune april 2021 
  
Prognose: Elevtallet i Resenbro stiger 
  
På Resenbro Skole i Resenbro er der 159 elever fordelt på 8 klasser. Det forventes at stige til 184 i 
2026/27 og til 205 elever i 2033/34. Det er en stigning på 28,9%. 
  
På dagtilbudsområdet stiger børnetallet også for Resenbro skoledistrikt. I dag er der 100 
børnehavepladser, og i 2021 er det et gennemsnitlig behov for pasning af 82 børn. I 2030 
forventes behovet at være 95. 
  
Der er 39 vuggestue- og dagplejepladser i Resenbro Skoledistrikt, og det gennemsnitlige behov for 
pasning i 2021 er 36. I 2030 forventes det gennemsnitlige behov for pasning at stige til 47 børn. 
  
Det viser elevtalsprognosen og dagtilbudsprognosen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har 
godkendt og taget til efterretning. 
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 06.04.2021, punkt 4) 
  
  
Børne- og Ungeudvalget har drøftet pladsudfordringer på Resenbro Skole 
  
Børne- og Ungeudvalget har drøftet pladsudfordringer på Resenbro Skole med udgangspunkt i 
den nye elevtalsprognose. Elevtalsprognosen 2021 viser, at der bliver udfordringer med pladsen, 
når skolen forventes at blive tosporet fra skoleåret 2023/2024. 
  
Hvis der tages udgangspunkt i den opdaterede styrelsesvedtægt, som betyder, at skolen kun 
optager elever fra eget skoledistrikt, så vil der ikke være pladsudfordringer på skolen. Så vil skolen 
lige holde sig på ét spor med ca. 27 elever per årgang ved skolestart.  
  
Børne- og Ungeudvalget har besluttet at holde dialogmøder med skolebestyrelsen fra Resenbro 
Skole om pladsudfordringerne. 
(Børne- og Ungeudvalget, 12.04.2021, punkt 9 og 10) 
  
  
Der skal kigges på skydetider for skydebanen i Hårup 
  
Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der skal laves en helhedsplan for udendørs skydebaner, som 
skal undersøge behovet for skydetider, om skydetiderne kan effektiviseres, om skydetiderne skal 
udvides og undersøge nye steder til skydebaner. 
  
I Silkeborg Kommune er der 11 udendørs skydebaner. Én af dem er Sejs Svejbæk Skytteforenings 
bane på Hårup Vestervej 10, som er en skiveskydningsbane for pistoler. Der har været dialog med 
Sejs-Svejbæk Skytteforening om muligheder for udvidelser af skydetider. 
  
Helhedsplanen ventes præsenteret for Klima- og Miljøudvalget til december. 
(Klima- og Miljøudvalget, 07.04.2021, punkt 8) 
  
  
Ladestander til elbiler bliver sat op på samkørselspladsen på Århusvej 
På samkørselspladsen ved motorvejen på Århusvej bliver der sat en ladestander op til elbiler. 
Placeringerne er valgt, fordi den er tæt på outdoor-faciliteter og kulturinstitutioner. 
  



Ladestanderne er et resultatet af et samarbejde mellem Silkeborg Kommune, FDM, Dansk 
Elbilalliance og Frederiksberg Kommune, hvor der placeres ni ladestandere rundt i Silkeborg 
Kommune, som Plan- og Vejudvalget har godkendt. 
(Plan- og Vejudvalget, 12-04-2021, punkt 2) 
  
  
Find tidligere politiske beslutninger for Resenbro, Linå og Hårup her. 
  
Venlig hilsen 
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