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Høringssvar fra Med-udvalget Lystrup Skole 

 

Helt overordnet er det enormt ærgerligt at kigge på et sparekatalog, når Børn og Unge området 

Århus er så underfinansieret, som det er.  

MED på Lystrup Skole anerkender, at det er tilkendegivet, at besparelsen skal berøre børnene så 

lidt som muligt. 

 

• forslag 16 De 32  

Skolerne kommer i høj grad til at mangle fyrtårne i forhold til en digital verden i rivende udvikling. 

De 32 har også været vigtige i forhold til den digitale dannelse. Disse opgaver bliver nu i højere 

grad pålagt de enkelte skoler.  

 

• forslag 17 CFL (center for læring) 

Center for læring rummer Århus kommune store fællessamling, som alle skoler gennem årene har 

været med til at finansiere.  Center for Læring har et årligt udlån på 220000 enheder. Det siger sig 

selv, at det vil være en stor forringelse for skolerne at undvære denne nødvendige distribution af 

undervisningsmaterialer.  

  

• forslag 21 Reduktion af støtte til ture til kulturinstitutioner. 

Dette forslag vil ramme hele intentionen om den åbne skole og vil ramme socialt skævt, da det 

dermed ikke er alle børn, der fx. vil opleve at komme på museumsbesøg. 

 

• forslag 54 Besparelsen på Administration er kun på 1.6% - det er vel her, der for alvor kan 

være noget at hente, som ikke får en direkte betydning for kerneopgaven. (Vi er klar over 

at der vil være afledte besparelser) 

 

Der kunne i forlængelse af denne tænkte besparelse kigges på B&Us generelle forbrug af konsu-

lenter. Der opleves på skolerne, at der bliver igangsat mange initiativer, som blot er til at påvise 

effekten af konsulenternes tilstedeværelse. Det opleves ofte, at konsulenternes arbejde har meget 

begrænset betydning for skolens kerneopgave; elevernes konkrete uddannelse og dannelse i hver-

dagen. Derfor er det nødvendigt med en grundig gennemgang af funktioner og initiativer, som be-

nytter konsulenter, og kun vælge netop de funktioner som har direkte berøring med eleverne. Vi 

vil mene, at mange udgifter til konsulentopgaver her ville kunne undværes uden den store indfly-

delse på elevernes hverdag. 

 

 


