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Høringssvar fra Risskov Skoles bestyrelse og fra MED i forhold til ”Spareforslag fra Børn og 

Unge ” 

 

 

Risskov Skoles skolebestyrelse og MED har valgt at skrive et fælles høringssvar.  

 

Vi anerkender, at der i vedtagelsen af budgettet for 2023-26 skal findes en stor besparelse, og 

værdsætter intentionen i oplægget om at forsøge at friholde opgaver som direkte berører børnene.  

 

Set i lyset af det store beløb, der skal spares i hele kommunen, kan det undre os også, at  man ikke i 

højere grad kigger ind i hele organiseringen af og opbygningen af  Margistratsstyringen i Aarhus 

Kommune. En sådan analyse kunne i den nuværende situation være relevant, da en effektivisering 

på organisationsniveau, efter vores vurdering, ikke ville få nævneværdig betydning for børn og 

unge.  

 

Det er dog prisværdigt og modigt, at man i sparekataloget peger på en forventet optimering af Børn 

og Unges organisering. Et mod, som vi godt kunne have forestille os bredt mere ud ved også at 

kigge på selve magistratsstyringen.  

 

Spareforslaget beskriver lige netop det nødvendige sparebehov. På den ene side er det godt, at der 

allerede er lavet en politisk prioritering, men på den anden side indsnævrer det høringsparternes 

mulighed for at påvirke beslutningerne. Vi savner helt konkret, at spareforslaget ikke berører de 

årlige social-kapital-målinger, som må være bekostelige at gennemføre, og som medfører mange 

arbejdstimer (behandling, analyse og fastlæggelse/opfølgning af handleplaner) uden at have en 

oplevet værdi for medarbejdere og ledelse. Dét var et synligt sted at skære noget bureaukrati bort, 

som ikke giver værdi for hverken børn, personale eller ledelse. Social-kapital kunne være en del af 

APV´en, som foretages med 3 års mellemrum.  

 

Risskov Skole er presset på de fysiske rammer, men heldigvis ser vi ind i en fremtid med snarlig 

udbygning af skolen. I den udbygning vil vi gerne opfordre til, at der også tænkes på muligheden 

for tidligere skole-/SFO-start. Det er en besparelse, som i tidligere sparerunder har været nævnt, 

men så længe vi ikke har haft egnede fysiske rammer, har vi ikke kunnet tilslutte os disse forslag. 

Vi er dog indstillet på at se positivt på en sådan omorganisering, når vi får rammerne til det.  

 

En generel bekymring i hele sparekataloget er dog, at vi vurderer, at det særligt er de svageste børn 

og unge, der rammes hårdt. Det vil vi gerne henlede politikernes opmærksomhed på, som vi også i 

det følgende vil uddybe.   

 

 

ad 11) Ændret klassekvotient i specialklasserne på 8.-10.klassetrin 

Vi mener, at der i nogle specialklasser vil være mulighed for at rumme en ekstra elev. Det er dog 

vigtigt, vurderingen foretages i samarbejde med værtsskolerne. 

 

ad 12) Bortfald af pulje til udvikling af pædagogisk praksis i specialklasser på 

indskolingsniveau 

På Risskov Skole har vi ingen erfaring med specialklasser på indskolingsniveau, men undrer os 

over, hvordan en besparelse på området harmonerer med mantraet “tidlig indsats”. Netværket for 

specialpædagogik og specialtilbud peger desuden på et stort behov for kompetenceudvikling på 

specialområdet. 

 

Ad 14) Tilpasning af sygehusundervisningen som følge af faldende aktivitetsniveau  



                 

En registreret nedgang i aktivitetsniveau udregnet som antal helårspladser modsvarer ikke en 

tilsvarende nedgang i opgaverne i sygehusundervisningen.  

 

Vi anerkender, at det umiddelbart ser logisk ud, men vil gerne uddybe nogle centrale områder, som 

begrunder, hvorfor sygehusundervisningen ved en budget- og personale-nedgang vanskeligt vil 

kunne løse de opgaver, som findes blandt de allermest syge og sårbare børn og unge:  

 

Ændrede indlæggelsesmønstre 

Hen over de seneste år er der kommet flere, men kortere indlæggelser. Det giver mere 

komprimerede forløb i tid, mens opgaverne i omfang på flere niveauer er de samme. Der skal på 

hvert barn/ung fortsat indhentes skoleoplysninger, gøres observationer til udredningskonferencer, 

deltages i netværksmøder, skrives skoleudtalelser samt ydes vejledning til hjemskoler efter 

udskrivelse. 

 

Der er således flere børn, der bliver behandlet, men da de er indlagt i kortere tid (hvilket også 

fremgår af tallene for nedgang i aktivitetsniveauet) betyder det samlet set flere opgaver og mere 

tværfagligt samarbejde.  

 

Samtidigt er børnene/de unge blevet dårligere og mere syge, når de bliver indlagt, hvilket i 

tiltagende grad betyder, at undervisningen for at lykkes skal foregå som enkeltmandsundervisning 

på skolen eller på patientstuerne. Kompleksiteten i både indlæggelsesforløbene og den deraf 

følgende undervisning er således væsentligt forøget.  

  

Højt Specialiseret behandling på AUH 

Behandlingen i både psykiatrien og somatikken på AUH er, som man benævner det i hospitalsregi, 

Højt Specialiseret, det vil sige, at vi modtager de mest komplicerede patienter, som  ikke kan 

varetages af andre i Region Midt, Region Syd og Region Nord. 

 

Normeringen i Sygehusundervisningen er således ikke kun et Aarhusanliggende, da 

sygehsundervisningen dækker undervisningen af elever fra mange andre kommuner.  

 

Vi kunne i den sammenhæng være nysgerrige på, om de andre betalende kommuner er vidende om 

den forestående forringelse i sygehusundervisningen, som der med spareforslaget er lagt op til? Og 

ligeledes er vi uvidende om, hvorvidt en mindre takststigning ville kunne udligne den besparelse, 

som der er lagt op til i spareforslaget. Er dette mon undersøgt?  

 

Mangel på behandlingskapacitet og sengepladser presser sygehusvæsnet 

Presset på sygehusvæsenet, som aktuelt fylder meget i det politiske landskab, er helt nærværende i 

vores hverdag. Den manglende behandlingskapacitet og de manglende sengepladser har medført 

ventelister, som rammer børn/unge. De er ofte blevet meget mere syge, når de først får en plads på 

hospitalet, og det betyder igen, at det på alle måder er mere krævende at arbejde med de meget syge 

og sårbare børn og unge. 

 

Som det fremgår af ovenstående oplever vi allerde nu, at det forbehold, der er indskrevet i teksten i 

sparekataloget, om øget pres på psykiatrien er en realitet. 

   

Samme matrikel  

I spareforslaget er der kalkuleret med en effektivisering, efter at de to skoler er samlet på AUH. Det 

er korrekt, at det er blevet nemmere at arbejde som én enhed i sygehusundervisningen, hvilket vi 

også er kommet langt med og er glade for. Men AUH er et meget stort område, og faktuelt ligger de 

to skoler så langt fra hinanden, at det tager 12-15 minutter at gå imellem dem.  

Organisatorisk ligger de to skoler på to adskilte hospitaler, hvormed følger store forskelle i de to 

skolers samarbejdsflader. Der er vidt forskellige samarbejdsparter, organisering, kulturer og 



                 

specialer mellem på den ene side det somatiske hospital og på den anden side det psykiatriske 

hospital. 

 

Fjernundervisning som et alternativ 

Det er korrekt, at tiden med corona lærte os at gå nye veje, og især det at undervise on-line havde 

nogle fordele i tiden med nedlukninger. Desværre viste den metode sig ikke egnet til de meget 

psykisk syge børn og unge. Heller ikke børn/unge i svære kræftforløb kan erstatte undervisningen 

med on-line, men vi kan her se mulige kombinationer.  

 

Vi kan godt se nogle muligheder i at inddrage it og robot-teknologi i undervisningen, når eleverne 

er udskrevet  - eller i ambulante forløb - og kan med den teknologi indgå i en kombination af 

undervisning på hjemskolen og i sygehusundervisningen. Vi ønsker at bidrage til at videreudvikle 

på sådanne metoder, men vi ser ikke on-line-undervisning, som en mulig erstatning for 

undervisningen af de syge og indlagte børn/unge.  

 

Vi har erfaringer for, og ser, at mange børn ikke kan gå direkte fra et indlæggelsesforløb og direkte 

til et almindeligt skoletilbud. Vi ønsker at bidrage til at sikre bedre overgange fra 

sygehusbehandling til skole i Aarhus Kommune. Vi ønsker at fortsætte - og udvide - det 

samarbejde, hvor vi med vores specialviden og erfaringer med disse meget sårbare børn og unge 

bidrager til at skabe et vendepunkt for børn og unge i alvorlig mistrivsel. Dette kan ske i samarbejde 

med PPR og/eller hjemskolerne. Så fremfor at reducere i antallet af sygehuslærere ønsker vi at 

anvende vores ressourcer og specialviden bredere og mere langsigtet.  

 

ad 15) Optimering af kørselsområdet 

Vi ser positivt på at finde en besparelse på kørselsområdet, så længe det er pædagogisk forsvarligt. 

Vi er desuden enige i, at der skal være fokus på livsmestring og selvhjulpenhed i specialklasserne. 

Specialskolerne bør dog fritages for besparelsen. 

 

ad 16) Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter diagitale læreprocesser 

Hvis besparelsen på “De 32” vedtages, er det vigtigt, at der tænkes i andre baner omkring 

understøttelsen af skolernes lokale it-vejledere samt tilbud til skolerne. 

 

ad 17) Lukning af Center for Læring, CFL 

Hvis besparelsen foretages, kræver det en anden understøttelse af de lokale PLC’er – og dermed en 

opgave og udgift, som pålægges de centrale enheder. 

 

Risskov Skole låner hvert år ca. 10.000 bøger/materialer fra CFL. Adgangen til analoge bøger er 

vigtigere end nogensinde før.  

Læringskonsulenterne på CFL understøtter skolerne med gratis kurser lokalt til både lærere og 

elever. På VIA kan vi tilsvarende købe undervisning af deres konsulenter for ca. 1.500 kr. pr. time. 

Den ydelse har kun få skoler råd til fremover. Den praksisnære inspiration til vores undervisning 

finder vi ikke et alternativ til i Aarhus kommune  - heller ikke hos PUF´s konsulenter.  

 

ad 20) Ophør af tilskud til konkrete events mv. 

Vi er af den opfattelse, at mange elever har stor glæde og læring ved at deltage i disse events. Set i 

lyset af, hvor forholdsvis lille besparelsen er, mener vi ikke, dette er et godt sted at spare. 

 

ad 21) Ophør og nedskæring af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner 

Det er det helt forkerte sted at foreslå besparelser! Alle børn i Aarhus nyder godt af at deltage i de 

kulturtilbud, byen så flot ynder at bryste sig af. Især de børn, som ikke i hverdagen har mulighed for 

at besøge museer og andre kulturinstitutioner, vil blive åndeligt fattigere, hvis der skæres for meget 

på området. 

 



                 

Ad 22) Ændring i andelen af uddannet personale i forbindelse med vidtgående 

støtteressourcer i SFO 

Det er vigtigt, at det er uddannet personale, der så vidt muligt varetager alle opgaver omkring børn 

med vidtgående støttebehov, da de har den faglige baggrund og uddannelse til at styrke denne 

gruppe sårbare børn. En stærk faglig baggrund understøtter også Aarhus kommunes vision på det 

fritidspædagogisk område.   

 

Vi er også bevidste om de rekrutteringsudfordringer, der er inden for pædagoger, så derfor må vi 

appelere til, at en støttepersonale altid skal samarbejde tæt med faguddannet personale.  

 

 

  

Med venlig hilsen 

 

Vibeke Panyella     Lene Brejnegaard 

Skolebestyrelsesformand Risskov Skole  Skoleleder og formand for MED 


