
Aldrig har en kommune fået så meget for så lidt
Når en supertanker går på grund

"Der er ingen børn, der skal være tilfældigt heldige"

Citatet finder man flere steder i Aarhus forvaltning. Rådmand Thomas Medom citerer Johanne
Schmidt Nielsen ved åbning af Børn&Unges ledelseskonference. (Medom)

Man finder også citatet på Aarhus Kommunes egen hjemmeside under et stillingsopslag for en
fuldtidsstilling i SLF (Aarhus Kommune)

Uden tvivl fordi det er et universelt letforståeligt princip, som spiller godt ind i tanken om en
grundskole med lige muligheder for alle børn. Et princip, der ligger rådmanden og Aarhus
Kommune på sinde, må man forstå.

Med truslen om lukning af De32, som garant for netop dette princip, må man blot konstatere, at
rådmanden og Aarhus Kommune tilsyneladende vil være villige til at gøre en undtagelse i et felt,
som kræver den største omstillingsparathed. Resultatet er det modsatte nemlig at "alle børn i
denne sammenhæng er tilfældigt heldige".

Et kraftværk for lokal viden, der forankres centralt.

Det helt unikke og uerstattelige består i et kraftværk af viden i direkte kontakt med den
kerneydelse, Aarhus har så hårdt brug for til stadighed udvikler sig i den del af undervisningen,
der er allermest udfordret på konstante forandringer og nye teknologier, der skal håndteres.

Her går De32 direkte i undervisningen og sætter teknologi og digital forståelse i enhver
afskygning på dagsordenen, så der både finder praksisnær kompetenceudvikling sted for
læreren og eleven får faglig og kompetent undervisning på en måde, det ikke er muligt at
håndtere for den almindelige lærer med massevis af andre opgaver i kerneydelsen.

Skolerne får dækket 20 % af en lærerstilling. Dertil vil der alt andet end lige være et lavere
anvendelsessupportbehov lokalt på skolerne, når de32-ordningen er i drift.

Hvis ordningen ikke længere er i drift, skal skolerne af egne midler selv betale for anvendelses-
supporten eller reducere den lokale support.

Endnu engang øger man belastningen på sine medarbejdere.

Ingen lokal løsning vil kunne erstatte det rum som De32 udgør, og det må forventes, at det, som
Aarhus Kommune også selv påpeger, nemlig at fokus er flyttet fra de tekniske løsninger til
udvikling af praksisnær kompetence på brug af udstyr og software inde i undervisningen, vil
støde på grund i Aarhus, da det næppe vil være muligt at fastholde momentum med
nedlæggelse af De32.



Det er værd at dvæle ved sparekataloget, hvor der står: "I udarbejdelsen af spareforslagene er
der lagt vægt på i så høj grad som muligt at friholde opgaver, som direkte berører børnene, for
besparelser. "

Her må man så sige, at selvmålet er til at få øje i relation til den arbejdsopgave, De32 dagligt
udfører på alle skoler i Aarhus Kommune.

Hvor mange andre steder i organisationen har man en faglig ekspertise, som på samme vis i så
stor grad byder ind i den daglige undervisning i klasserummet?

Værdien er ubetalelig, og det er her supertankeren støder på grund med en afvikling af De32.
Momentum vil aldrig kunne genfindes i nogen form tænkelig. De32 er simpelthen en unik
konstruktion, som ikke kan genfindes nogen steder.

Det kan undre, at man i andre sammenhænge ser en værdi i at have tilsvarende løsninger.

F. eks er SLF et team af ansatte konsulenter, der endog ikke deltager i kerneydelsen, men
alligevel ses som nødvendige for at udvikle en praksis i skolerne. Vi er tilbage ved citatet "Der er
ingen børn, der skal være tilfældigt heldige"

Til sammenligning har en De32 aldrig eller stort set aldrig læreren ude af kerneydelsen og
bruger derfor ikke en lærers kostbare arbejdstid på andet end kompetenceløft i kerneydelsen.
Ekstremt effektivt og ekstremt tidsbesparende.

Med lukning af De32 grundstøder udviklingen af de digitale praksisser i undervisningen i
folkeskolerne og tilbage står, at det alene påhviler de enkelte skoler og dermed fragmenteres
viden og udgiften til opgaven stiger tilsvarende.

Vi har tidligere set i hvilket omfang udviklingen af digitale processer prioriteres vidt forskelligt på
skolerne.

Så de flotte intentioner om at være fyrtårn for demokratisering af teknologi ved dyre indkøb af
hardware til alle elever klinger hult, når man ser på forslag til besparelse på De32.

Hvis man her skal fremhæve blot et enkelt ud af utallige forløb, som finder sted direkte i
kerneydelsen på alle folkeskoler i Aarhus, vil det være værd at rette opmærksomheden mod de
workshops, der sætter fokus på den digitale dannelse rettet både mod elever og forældre.

Begge oplæg er byrådsbestemte, og igen aner man princippet om, at ingen børn skal være
tilfældigt heldige. Et godt princip som Aarhus Kommune altså tilsyneladende er villig til at gå på
kompromis med.

Jeg anmoder indtrængende beslutningstagere om at tilegne sig viden om i hvor stort et omfang,
der udføres praksisnær kompetenceudvikling direkte i undervisningen i Aarhus og samtidig
undersøge om noget tilsvarende kan findes noget som helst andet sted.



Den oprindelige indstilling beskriver funktionen således

“...En væsentlig forudsætning for en kvalitativ anvendelse af IT er, at de rette kompetencer er til stede
hos lærerkræfterne på skolerne. Forligspartierne er enige om at investere i en bred palette af indsatser,
der skal sikre optimering af kompetencerne på skolerne. Det drejer sig om praksisnær
kompetenceudvikling til lærere og inddragelse af ressourcepersoner til ny inspiration. Til dette
formål ønsker forligspartierne at afsætte 2 mio. kr. i 2013 og 3 mio. kr. i 2014 og frem, idet det
samtidigt ønskes, at der ses på mulighederne for jobrotation for at få flere i beskæftigelse.” (Aarhus
Kommune)
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