
 

Frederiksbjerg Skoles skolebestyrelse mener generelt, at der ikke bør være besparelser på 

folkeskolen eller på børns læring og trivsel. Den generation, der går på folkeskolerne nu, er en 

generation, hvori en masse af børnene ikke trives. 

 

Med den note in mente er skolebestyrelsen med på, at besparelser ikke kan undgås, men 

skolebestyrelsens høringssvar angående besparelsesforslagene fra Aarhus Kommunes B&U vægter 

især, at børnenes trivsel og kulturelle dannelse prioriteres. 

 

 

Skolebestyrelsen mener, at besparelsesforslaget angående ”ophør af frikøb af ressourcepersoner, der 

understøtter digitale læreprocesser” vil modarbejde den digitalisering, som folkeskolen arbejder 

med. Folkeskolerne arbejder med digital læring, og ergo så har folkeskolerne også et behov for 

hjælp, men hvis hjælpen bespares bort med de lærere, der normalt har hjælper med den digitale 

læring, er der risiko for, at kvaliteten af den digitale læring pixelerer, eller at skolerne skal købe den 

ekspertise af konsulenter. Hvor er besparelsen så? 

 

 

Skolebestyrelsen mener, at besparelsesforslaget angående lukning af Sahl Lejrskole vil være hårdt 

for børnenes dannelse. At have en lejrskole til skolernes pædagogiske ture er væsentligt for børns 

dannelse, da børnene lærer socialt af at være på lejrskole og gøres robuste af at sove væk hjemme 

fra. Skolebestyrelsen er med på, at lejrskolen naturligvis ikke skal stå tom i halve år, men der er 

behov for at granske, om ikke lejrskolen kan besøges mere. Skolebestyrelsen mener også, at der er 

for lidt info angående mulighederne for eventuelt fælleseje. 

 

 

Skolebestyrelsen mener, besparelsesforslaget angående ”ophør og nedskalering af tilskud til 

konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner” er en dårlig prioritering af besparelserne. Kultur 

er alment dannende, og kulturen taler til børns kreativitet, så læringspotentialet er enormt. 



 

 

Skolebestyrelsen mener også, at en besparelse på kulturen vil skævvride socialt, da de børn, der 

ikke får muligheden derhjemme for at gå i teatret, biografen eller at høre et symfoniorkester, så ikke 

vil få muligheden på skolen.  

 

Kultur er ikke bare dannende, kultur er også inspirerende, og hvis fx børn fra en folkeskole har et 

læringsforløb på et teater, kan børnene få interesse for at bygge remedier til kulissen, eller lære at 

performe for et publikum, en læring, der også er vigtig, hvis børnene skal præsentere foran klassen 

eller lærerne. En sådan læring kan hjælpe børn og unges med at tro på deres evner, så de ikke er 

bange for at fejle, men modigere, så de fx tør række hånden op i timerne. 

 

Skolebestyrelsen mener dertil, at kultursamarbejdet er godt for Aarhus som kulturby, da 

samarbejdet er lokalt forankret. Kulturinstitutionerne er pressede, så lukningen vil også presse 

kulturinstitutionerne mere. 

 

 

Skolebestyrelsen mener, at besparelsesforslaget angående ”ændring i andelen af uddannet personale 

ifm. vidtgående støtteressourcer i SFO” er en forbier. Skolebestyrelsen ønsker at bevare uddannet 

personale, da værdien for de børn, der har særligt behov for uddannede pædagoger, er enorm. 

 

 

Skolebestyrelsen mener, at en eventuel øgning af forældrebetaling til SFO kan få flere 

børnefamilier til at vælge SFO’en fra. 

 

 

Skolebestyrelsen mener, at besparelsesforslaget angående ”bortfald af decentraliseret tilskud til 

privatskolers SFO’er” er en god prioritering af besparelserne. 

 

 

Skolebestyrelsen mener, at besparelsesforslaget angående ”lukning af fem pædagogisk ledede 

legepladser” er en dårlig prioritering. Skolebestyrelsen mener, at legepladserne er vigtige, da børn 



 

behøver fysiske platforme at mødes på. Skansen Hus & Have har fx en fantastisk placering og er et 

community med en sammenhængskraft på grund af den pædagogiske bemanding. Skansen er et 

vigtigt tilbud til en målgruppe, der efterhånden har færre og færre mødesteder uden for hjemmet, og 

for målgruppen, der ikke mødes i sportsklubber, er Skansen et endnu vigtigere anker i 

ungdomslivet. Skansen er med til at danne de unge på grund af det pædagogiske personale, der ser 

og møder de unge i øjenhøjde og giver dem ansvar ved at lade dem tage ansvar. 

 

Skolemarken på Frederiksbjerg Skole har også en pædagogisk ledelse, men hvis den pædagogisk 

ledede legeplads lukker, vil skolemarkens kaniner, geder og undulater også skulle have nyt hjem. På 

skolemarken lærer børn at passe på dyrene, og skolemarken er så godt integreret i skolerne, at en 

besparelse på skolemarken vil have en læringsmæssig konsekvens. Også lokalsamfundet vil at miste 

en vigtig aktivitet, fordi mange bor i lejlighed og ikke kan have husdyr. 

 

Skolebestyrelsen vil have kriterierne for, hvilke pædagogisk ledede legepladser, der skal lukke, 

således at processen er så demokratisk og gennemsigtig som muligt. 

 

 

Skolebestyrelsen mener, at besparelsesforslaget angående ”lukning af natursamarbejdet” er en 

dårlig prioritering. Natursamarbejdet er et grønt åndehul, og børnene lærer om naturen og 

bæredygtigt liv, så besparelsen vil være træls for Aarhus Kommunes grønne ambitioner også. 

Besparelsesforslaget taler direkte mod tidsånden og forståelsen af vigtigheden af den grønne 

omstilling. 

 

 

Skolebestyrelsen mener ikke, at besparelsesforslaget angående ”ophør af læseinitiativet READ” er 

en dårlig prioritering, men at READ er en væsentlig hjælp for børnene. Skolebestyrelsen spørger til, 

hvad det pædagogiske arbejde bag READ er, og hvad B&U vil gøre for at have fokus på af 

alternativer til de børn, der kan komme til at savne READ? 

 

 

Skolebestyrelsen mener, at besparelsesforslaget angående besparelserne på administration, 



 

visitation og udviklingsopgaver i PPR er en forbier. Besparelser på PPR med en generation, der 

mistrives, er ikke godt og vil påvirke børn, søskende, familie, lærerne og klassekammeraterne. 
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