
Høringssvar for  

Sparekatalog for Børn og Unge. 

 

Kære politikere  

Massive besparelser på skole og SFO-området forringer Aarhus Kommunes folkeskole. 

I sparekataloget på Børn og Unge-området nævnes en lang række besparelser. Alle besparelser 

er desværre med til at gøre folkeskolen kulturelt fattigere og et mere uinteressant skoleliv for 

eleverne i den aarhusianske folkeskole. Inspirationen udefra i samarbejdet med diverse 

kulturinstitutioner og konkrete events vil med spareforslagene tage flødeskummet væk fra den 

daglige undervisning. 

Forslag 11 med ændret klassekvotient i specialklasserne på 8.-10. klassetrin betyder at man på 

få år igen vil forhøje ændre antallet af elever i de ældste klasser. En besparelse som går ud over 

de allersvageste elever i den aarhusianske folkeskole.  

Forslag 16 med ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser - 

i daglig tale kaldet De 32 – vil sætte de aarhusianske børn tilbage i forhold til det øvrige 

Danmark. Andre større kommuner kigger lige præcis på denne enestående ordning med dygtige 

og inspirerende lærere, der formidler IT-verden i forståelige vendinger til alle eleverne. Med 

fjernelse af De 32 vil folkeskolen i Aarhus være overladt til ildsjæle. 

Forslag 17 med lukningen af Center for læring vil i den grad påvirke i negativ grad ude på 

skolerne. CFL har en af unik samling af materialer, opbygget gennem mange år. Samlingen er 

lang større end CFU, der benyttes af hele Østjylland. CFU kan ikke overtage den funktion, som 

CFL varetager.  CFL besidder en mangfoldig viden, som bruges både af de lokale læringscentre 

og af den enkelte lærer. CFL har iværksat projektet READ med fokus på læsning. Det vil 

forsvinde. CFL er med til at inspirere og sparre i planlægningen af undervisningen for den 

enkelte lærer. 

Forslag 22 med ændring i andelen af uddannet personale i forbindelse med vidtgående 

støtteressourcer i SFO, viser desværre at selv de allersvageste, vil der blive sparet på.  

Hvert år gennemføres socialkapitalmåling. Vores forslag til sparekataloget er at dette 

kun gennemføres hvert 3. år, som er det lovpligtige. 

Besparelser gør altid ondt. Denne gang gør det ekstra ondt, da det går ud over børnene. Som 

rådmand Thomas Medom har udtalt: Ingen børn må være tilfældig heldig. Mon det bliver sådan 

fremadrettet? 

 

MED-udvalget på Vorrevangskolen. 

 

 

 

 


