
 

 

 

 

Høringssvar fra Aarhus Billed- og Medieskoles bestyrelse og ledelse 
 
Aarhus Billed- og Medieskoles Skoletjeneste 
Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole samarbejder med alle skoler i Aarhus 
Kommune. Den foreslåede besparelse på 360.000 kr. årligt betyder 100 % lukning af 
Skoletjenesten og dermed lukning af et kunstnerisk miljø med film- og medieproduktion for 
1.200 skolebørn og unge årligt. Gennem produktion af film i Aarhus Billed- og Medieskole 
lærer børn og unge at skabe, og lige så væsentligt at afkode film og medieprodukter i et 
Åbent Skole tilbud, som samtidig opkvalificerer lærere og pædagoger i Aarhus Kommune. 
 
MBU har sat Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole i Sparekataloget 
MBU støtter Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole med 360.000 kr. årligt – skæres 
tilskuddet 100 % bort, lukkes Skoletjenesten og følgende indsats forsvinder: 
 
Den årlige indsats - opsummeret  
 

o 40 mediefaglige skoleforløb årligt med kortfilm og Animation, som styrker elevernes 
medieforståelse og evne til at udtrykke sig 

o 1.200 skoleelever har årligt glæde af Skoletjenesten 
o 25 forskellige skoler i Aarhus Kommune  
o +25 klasser på venteliste til skoleforløb 
o Specialiseret mediefaglig og kunstnerisk viden målrettet skolerne 
o Adgang til faciliteter og udstyr 
o Specialklasse-indsatser 
o Modtageklasse-forløb 
o Samarbejde med Læreruddannelsen i Aarhus 
o Opkvalificering af folkeskolens lærere og pædagoger  

 

Aarhus Billed- og Medieskole henstiller til, at Aarhus Kommune ikke 
gennemfører besparelser på Skoletjenesten  
Aarhus kommunes sparekatalog foreslår, at Børn og Unges tilskud til Skoletjenesten ophører. 
Følges dette, vil det betyde, at Aarhus kommune stopper et velfungerende samarbejde med 
Aarhus Billed- og Medieskole om Skoletjenesten til kommunes skoler ved udgangen af dette 
skoleår. 
 
Aarhus Kommune og Aarhus Billed- og Medieskole har igennem 15 år haft et samarbejde om 
årlig støtte på 360.000 kr. til undervisningsforløb i bl.a. Kortfilm og Animation for 
skoleklasser. De 360.000 kr. til Skoletjenesten giver årligt 1.200 århusianske skolebørn og 
unge direkte kontakt med filmfaglige og kunstuddannede undervisere. Dette beløb skaber 
stor betydning for elever og lærere. Som en del af Åben Skole løfter Skoletjenesten et 
demokratiserende tilbud om undervisning til kommunens børn og unge i medieforståelse. 
 
 
 



 

 

  

Åben Skole for alle børn og unge i Aarhus 

Aarhus Billed- og Medieskoles Skoletjeneste er en del af kommunens Åben Skole tilbud. Her 
får kommunens børn og unge mulighed for at lære fag – og sig selv at kende – på nye måder. 
 
Skoletjenesten kvalificerer børnenes og de unges forståelse for og ageren med medier. Som 
en lærer fra Åby Skole udtrykker: "Jeg ser min klasse i et helt andet perspektiv, når jeg 
lægger det faglige i hænderne på kompetente undervisere. Eleverne får skabt små 
'mesterværker' samtidig med, at de danskfaglige kompetencer styrkes."  

 
De kvaliteter og kompetencer, som lærere og pædagoger får med sig, vil også forsvinde. 
Ligeledes vil muligheden for at se børnene i nye sammenhænge og opleve barnet udfolde sig 
på nye måder. 

 

Åben Skole åbner byen og bygger bro mellem skoler og kulturinstitutionerne i samfundet. 
Det styrker sammenhængskraften for vores børn og unge, som også ad den vej introduceres 
til mulige fritidsaktiviteter og fordybelsesmuligheder i deres by – og i deres liv. Fjernes 
støtten til Åben Skole tilbud lukkes en bred vifte af veletablerede infrastrukturer for byens 
børn og unge. 

 

Vores samarbejdspartnere fra Læreruddannelsen i Aarhus skriver i deres høringssvar: ”Vi ved 
fra forskning og erfaring, at varieret og alsidig undervisning i skolen har afgørende betydning 
for elevernes læring og trivsel. Det underbygges desuden i EVA-rapporten ”God undervisning 
set med elevernes øjne” fra 2018. I denne rapport anbefales det bl.a. at læreren er 
opmærksom på at tilrettelægge undervisning, som er både virkelighedsnær og autentisk. 
Endelig er det politisk besluttet, at skolerne skal arbejde med ”Åben skole”. 

Kulturinstitutionerne i Århus Kommune tilbyder en unik ramme for læring og undervisning, 
som ikke kan genskabes indenfor skolens mure.” 

 

Bredere fællesskaber for børn og unge 
Igennem Skoletjenesten kan alle aarhusianske børn og unge – uanset ressourcer og 
forældreindkomst – skabe mediefortællinger og kunstneriske udtryk. Det kan føre til 
fordybelsesmuligheder, fællesskaber og en faglighed gennem livet. 

 

Skoletjenesten er således stimulerende for bredere fællesskaber for børn og unge. Ofte 
oplever vi, at børnene og de unge hjælpes videre af lærere og pædagoger ind i fritidsforløb 
og med brugen af eks. fritidspas efter et forløb i Skoletjenesten. 
 

Tilskud med stor effekt  
Aarhus Billed- og Medieskole har mange og meget positive evalueringer fra lærere og elever, 
lange ventelister hvert år og en vigtig opgave i at give børn og unge forståelse af medier 
gennem skabelse af levende mediefortællinger. 
 
Forløb som Kortfilm og Animation styrker elevernes medieforståelse og evne til at 
kommunikere. Når eleverne lærer at skabe mediefortællinger, styrkes deres evner til at 



 

 

  

afkode medier og virkemidler. Det er afgørende i en tid, hvor sociale medier og visuel 
formidling fylder mere og mere. Det må ikke spares væk! 
 
Alene i indeværende skoleår er 40 skoleforløb afholdt/booket fordelt på kortfilmsforløb, 
animationsforløb, forløb i tegning på skemaet og valgfagsforløb. Derudover afholdes 
efteruddannelse for lærere. Søgningen fra skolerne er stor hvert år. Vi har 25 klasser på 
venteliste til skoleforløb og har måtte lukke listerne og registrering af henvendelser. De 40 
afholdte/bookede forløb fordeler sig på 25 forskellige skoler i Aarhus Kommune. Dette 
afspejler den generelle årlige søgning til Skoletjeneste i Aarhus Billed- og Medieskole. 
 
I tillæg til dette har vi på nuværende tidspunkt afholdt/booket 14 forløb for Modtageklasser 
og Specialklasser i dette skoleår. Der kommer løbende nye bookinger. 
 

Direkte følgeeffekter – specialiserede forløb forsvinder 
Lukkes Skoletjenesten rammes vores forløb for Specialklasser og Modtageklasser. Derudover 
nedlægges opkvalificerende efteruddannelse for mere end 100 lærere og pædagoger årligt. 
Herunder samarbejdet med Læreruddannelsen i Aarhus, hvor lærerstuderende følger forløb 
i Aarhus Billed- og Medieskole. Skoletjenesten har specialiseret viden opbygget gennem 15 
års samarbejde med skolerne – dette forsvinder, hvis spareforslaget gennemføres. 
 

Høringssvar fra tidligere elev - Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole 
”Undervisning i emner som kortfilm og animation er mere relevant nu end nogensinde før for 
børn der lever i en verden fuld af visuelle medier. Viden om visuelle medier styrker elevernes 
læring, ikke kun i de kreative fag men på tværs af fagligheder. Det er en kæmpe styrke for 
børn og unge at beherske og forstå de medier som spiller så stor en rolle i deres liv. Samtidig 
er anderledes tilbud uden for huset en vigtig kilde til glæde, selvtillid og læringsmotivation, 
især for elever der har det svært i skolen. 
 
Som tidligere elev har Billed- og Medieskolen spillet en essentiel rolle i mit ungdomsliv ved at 
præsenterer mig for andre læringsmuligheder og livsveje. Gennem skoletjenesten får mange 
flere børn i hele kommunen den mulighed. Skoletjenesten I Aarhus Billed- og Medieskole har 
lange ventelister og gode evalueringer - Det er en vigtig kilde til trivsel og faglighed, og det 
ville være en fejl at spare dét væk.” Petra Hauthorn Svennevig, Filmskaber og illustrator, 
Studerende på The Animation Workshop. 
 
 
På vegne af bestyrelse og ledelse 
i Aarhus Billed- og Medieskole 
 

 
 Hanne Algot Jeppesen 
 


