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Høringssvar vedr. Børn og Unges spareforslag 2023-2026 november 2022. 
 
Hermed Høringssvar fra Gammelgaardsskolens MED-udvalg. 
 

Overordnet vurderer vi, at Børn og Unges spareforslag ikke levner mulighed for, at vi kan påvirke 
forslagene, det mener vi er uheldigt og forhåbentligt ikke sådan det er.   

 

Spareforslagene forsøger at ramme bredt - måske så bredt, at det kan være usikkert om alle 
besparelser “bliver til noget” og vi er især bekymret for, at de sårbare børn og unge rammes.  

 

Vi vil primært forholde os til de spareforslag, der direkte påvirker skolerne inkl. SFO, og vi 
kommenterer de spareforslag, der umiddelbart bekymrer os mest.  

 

Det er positivt, at man, når det desværre er et faktum, at der skal spares så meget, ser på opgaver 
og områder der ikke direkte rammer kerneopgaven herunder en mere strømlinet organisering, 
men vi mener, at mange af besparelserne rammer indirekte ved at ramme det, der understøtter 
kerneopgaven.  
Det er de områder, der måske umiddelbart er forholdsvist nemt at fjerne, men som kvalificerer 
arbejdet med børn og unge, skaber variation og ikke mindst deltagelsesmuligheder for alle.  
Vi er særligt bekymret for de sårbare børn- og unges ”holden for”, og vi mener, at det står i 
skærende kontrast til Bredere Børnefællesskaber og samfundsdebatten generelt, hvor man taler 
om, at flere og flere børn og unge mistrives.  
Der er i forvejen en underfinansiering i PPR og specialområdet - og hvad betyder de mange 
spareforslag, der rammer de allermest sårbare på sigt? herunder forslag 10, 11, 14, 19, 22, 28, 34, 
36, 38, 42 og 49.   
Vi mener, at man bør have politisk mod til at tilføre området langt flere ressourcer end de 55 mio. 
til Bredere Børnefællesskaber.  

 

Kommentarer til enkelte spareforslag:  
Spareforslag 08   
Effektiv arbejdstidstilrettelæggelse ifht. børnehaveklasseleders undervisningstimetal   
Vi ser det som en rammebesparelse, hvor skolen samlet får tilført færre ressourcer og har et 
mindre råderum.  

 

Spareforslag 16 og spareforslag 17  
Ophør af frikøb af De32 samt lukning af CFL  



 

 
2 

De 32 giver og har givet en værdifuld support i forhold til bl.a. implementering af nye platforme, 
og vi er i tvivl om, om denne opgave fremadrettet vil ligge centralt? – fx udvikling af den nye 
meddelelsesbog.  
Der vil opstå store forskelle i skolernes muligheder for prioriteringer, da man forventer, der fortsat 
vil være behov for understøttelse.  
Lukning af CFL vil betyde en forringelse af lærernes muligheder for at have let adgang til 
spændende materiale, sparring til årsplaner, inspiration, ny faglig viden osv. Gennem en årrække 
er skolernes vejledere blevet oprustet – med lukningen af CFL mister man en kommunal 
vidensbank, og vi mener, at det vil kunne mærkes direkte hos eleverne.  
Hvem vil fremadrettet kvalificere kommunale indkøb af fagportaler, som er vigtig for skolernes 
økonomi?  
Der vil blive et væsentligt tryk på CFU, hvis alle Aarhus Kommunens lærere skal bruge CFU med 
lange ventetider osv. Vi kan være bekymret for, at skærm-undervisningen vil stige – er det det 
man ønsker?  

 

Spareforslag 18  
Lukning af Sahl Lejrskole er forståeligt, men vil betyde at færre elever kommer på lejrskole, det vil 
påvirke skolernes økonomi forskelligt men negativt, da lejrskole-logi bliver dyrere.   

 

Spareforslag 20 og 21 samt 43  
Ophør af tilskud til konkrete events og til konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner samt 
lukning af Natursamarbejdet vil fremover betyde ulige muligheder for skolerne, så børn bliver 
forskelligt heldige. Der vil være en betragtelig del børn og unge i distrikt Vest, som ikke længere vil 
opleve Aarhus Kommunes mange kulturtilbud, som de lige nu kun møder via skolen. Vi er ikke 
enige i, at det ikke har en læringsmæssig nødvendighed. Det er høj grad det, der skaber dannelse 
og integration i samfundet, motiverer børn og unge, varierer skoledagen, giver 
fællesskabsskabende oplevelser samt giver elever, som er konkret tænkende større 
deltagelsesmuligheder.  
Den Åbne Skole lukker væsentligt ned, det har et dannelsesmæssigt tab, som giver en 
skævvridning og det er langt fra hensigten med Folkeskolereformen. 

 

Spareforslag 23 + 31  
Forhøjelse af forældrebetaling i SFO og klub kan give en social slagside. Vi ved godt, at de mest 
udsatte familier får friplads, men mange familier har en stram økonomi, og det kan være et sted, 
som man som forældre måske skærer fra, sker det, påvirker det børn og unges samhørighed med 
deres øvrige kammerater. Man hæver betalingen og forringer serviceniveauet.  

 

Spareforslag 25  
Reduktion i ledelsesbudgettet til SFO er endnu en rammebesparelse. Det vil stille skolerne 
forskelligt i forhold til børnetal og økonomi og reducere muligheden for ”nærværende ledelse”. 
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SFO-pædagogerne er en personalegruppe, der befinder sig på 2 arenaer, hvilket særligt kalder på 
ledelse.  

 

Spareforslag 47   

Det er en besparelse, der lægges ud til skolerne, og det vil stille skolerne forskelligt. Det vil påvirke 
skolen i en digitaliseret hverdag ift. supportering, rep. osv. af eksempelvis Chromebooks og ikke 
mindst lærerne og pædagogernes arbejdsmiljø, og vi kan stille spørgsmål til, om man skal 
fortsætte med Chromebooks, der i forvejen påvirker skolernes økonomi væsentligt?  
 
Med venlig hilsen 
På MED-udvalgets vegne 
 
Susanne Broe Laursen 
Skoleleder 
Gammelgaardsskolen 

  

 


