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MED-udvalget ser med alvor på det vi opfatter som en manglende demokratisk proces, idet besparelserne 

er offentliggjort som endelige spareforslag og ikke som et sparekatalog. Høringsparterne vil derfor ikke få 

kendskab og blive hørt om de spareforslag, der er frasorterede samt de justeringer der evt. vil blive lavet i 

en endelig/færdig udgave. 

Generelt mener MED-udvalget, at flere af de stillede forslag især vil få konsekvenser for særligt de sårbare 

elever og familier.  

Der er samtidig flere besparelsesforslag, der vil få synlige konsekvenser for både ledelse og medarbejdere, 

idet arbejdsopgaverne i fremtiden skal løses lokalt med et øget arbejdspres til følge. Dette vil samtidig 

påvirke kerneydelsen og arbejdsmiljøet på skolen. 

Lukning af center for læring 

Samsøgades Skole anvender CFL i stort omfang. At man påtænker at lukke CFL er derfor stærkt 

bekymrende. Det har stor betydning for undervisningen, at man kan låne bøger, booke forløb og få 

sparring. Ved lukning vil udgiften blive flyttet ud til skolerne og dermed ikke give en besparelse på den 

lange bane.  

Den del af medfinansieringen de decentrale har betalt gennem årene – forventes at falde tilbage til 

skolerne. Dette vil gøre besparelsen endnu mindre. 

Vi forventer derudover et større brug af læsning på digitale medier i fremtiden. Forskning peger på:”det 

langvarige fokus er sværere at holde, når fordybelsen ikke er til stede. Her peges der på at læsning på 

skærm ansporer til en mere overfladisk læsemodus, modsat læsning i 

bøger.”(https://www.videnomlaesning.dk/media/2394/kortlaegning_laesning-paa-digitale-

enheder_final.pdf) 

Ophør og nedskalering af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner 

Samsøgades Skole kalder sig en kulturskole. Vi har samarbejder med flere kulturinstitutioner, hvilket gør 

vores elever får gode faglige og dannelsesmæssige oplevelser igennem deres undervisningstid på skolen. Vi 

har tillige udarbejdet en kulturkanon, der kortlægger hvad man skal opleve fra 0.-9. klasse. En besparelse 

på dette område vil ramme os hårdt, men stigende udgifter til entre og samarbejder i fremtiden. 

Når vi får besøg eller tager på ekskursion til kulturinstitutioner, styrker dette vores elevers faglighed, sprog-

og begrebsdannelse såvel som hele klassens fællesskab. 

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, står der i kap. 2, stk. 4 bl.a. flg.: “Stk. 4. Skolerne indgår i 

samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med virksomheder, institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse, lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, 
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med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og 

ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og 

obligatoriske emner”. At åbne verden for børnene styrker også viden om (lokal-)samfundet samt 

begyndende kendskab til demokratiske processer. 

 
READ: 
READ-projektet har til formål at styrke børns læseudvikling. Der er her fokus på forældreinddragelse, - også 

i forhold til forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Et ophør af READ-projektet vil særligt gå ud 

over børn af “læsesvage” familier. 

Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser 

Samsøgades Skole har stor nytte af ressourcepersonen, der er frikøbt fra skolen samt de 32 som 

understøttende enhed. Dette er tæt på kerneydelsen i forhold til at sparre og hjælpe kollegaer med 

tilrettelæggelse og gennemførelse af digitale læreprocesser 

I forvejen er IT-funktionen på skolerne nedskåret betragteligt, samtidig med at IT er redskabet i næsten al 

undervisning. For den enkelte lærer vil det kræve rigtig meget tid at skulle varetage disse opgaver alene, og 

der vil ikke blive mulighed for at få hjælp samt delt med hinanden på samme måde.  

Vi oplever samtidig med begrænset hjælp til servicering af chromebooks, hvilket udfordrer både elever og 

medarbejdere i hverdagen.  

Reduktion af fællesfunktionerne 

MED-udvalget mener at kan reduceres yderligere. Dette med nedskalering af projekter som dels kræver 

central styring samt ikke tilstrækkeligt understøtter medarbejderne i udførelsen af kerneydelserne. 

Desuden begrænsning af tid og ressourcer til politisk betjening. 

Effektiv arbejdstilrettelæggelse indenfor Aarhus aftalen ift. Børnehaveklasseledernes 

undervisningstimetal 

Dette betegner vi som en rammebesparelse.  

Ændring i andelen af uddannet personale i forbindelse med vidtgående støtteressourcer i SFO 

Dette betegner vi som en rammebesparelse.  

Reduktion i ledelsesbudgettet for SFO 

Dette betegner vi som en rammebesparelse.  

 

Besparelse og sammenlægning af centrale bygningsfunktioner 

I forligsteksten fremgår det, at der er plan om at sammenlægge centrale bygningsfunktioner, mens andre 

områder først overføres senere. Det vil ifølge forligsteksten oplagt være områder, som er tæt involveret i 

den daglige drift på institutioner – med teknisk servicemedarbejdere tilknyttede. MED-udvalget læser at 

der hermed forstås blandt andet skoler.  

  



Teknisk Service på skolerne løser vigtige opgaver i forhold til bygningsdrift, vedligeholdelse samt akut 

opståede opgaver.   

MED-udvalget henleder hermed opmærksomheden på, at det det lokale kendskab til bygningerne har stor 

betydning for, hvor hurtigt og effektivt opgaverne kan udføres.  

  

Der er på skoleområdet, hvor der jo er mange børn og voksne samlet hver dag, løbende en del opgaver, der 

skal løses relativt hurtigt. Det kan dreje sig om småreparationer, håndtering af bygningsskader, montering 

af inventar, klargøring af lokaler til særlige arrangementer, fritidsbrugere m.fl., tilsyn med og vejledning af 

håndværkere, akut opståede opgaver, ikke mindst opfølgning på rengøring mm., sikkerhedsrundering på 

legepladser mm.  

    

MED-udvalget vurderer at denne organisatoriske ændring vil medføre en opgaveglidning mod de 

pædagogiske medarbejdere og ledere på skolerne samt en kvalitetsforringelse ift. vedligehold og løbende 

håndtering af ovenstående opgaver for børn og medarbejdere på skolerne.  
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