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Høringssvar vedrørende Aarhus Kommunes sparekatalog, Magistraten for Børn og Unge 

Forslag 21 ”Ophør af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner” 

hvid støj sceneproduktion har med bekymring læst det fremlagte sparekatalog for MBU og hæfter sig særligt ved 

de planlagte ophør af driftstilskud til samarbejder med kulturinstitutioner – herunder de scenekunstfaglige 

kultursamarbejder med Aarhus Teater Lærings ”Ej blot til lyst”, Opgang2’s årlige nyproduktion af debatteater for 

unge og Teaterhuset Filurens ”Filuren i Skolen”, som i sparekataloget benævnes med den forældede titel 

”dramacentrum”. 

Formålet med tilbuddene er, som Magistraten selv benævner det i sparekataloget, ”som en del af Åben Skole at 

sikre alle skoler lige muligheder for adgang […]”, men en besparelse på dette område synes netop at være 

kontraproduktivt for det mål. En nedlæggelse af kultursamarbejderne, som løfter en væsentlig del af opgaven 

omkring Åben Skole, vil ramme socialt skævt, idet det i højere grad vil være op til familierne selv at opsøge 

kulturtilbud i fritiden. Vi kan med al rimelighed således forvente, at flere og særligt de i forvejen sårbare og 

udsatte elever vil mærke denne besparelse. 

Forskning peger på, at de forløb i uformelle læringsrum de teaterfaglige kultursamarbejder tilbyder, rykker 

eleverne fagligt, socialt og trivselsmæssigt (individuelt og i klasserummet) og har en positiv effekt både nu og på 

sigt. Det er desuden en kendt oplevelse ude blandt lærere i grundskolen, at sådanne forløb kan give plads til de 

fagligt svage elever, der får nye indgange til læring og dannelse, og det giver læreren mulighed for at se sine 

elever på ny.  

Med et ophør af samarbejdet med Aarhus Teater Lærings ”Ej blot til lyst” mister kommunen det største 

evidensbaserede teaterpædagogiske projekt i Danmark, der rummer så stort potentiale, at det aktuelt er i 

proces med at eksporteres til opstart i andre kommuner rundt i landet. Et ophør af ”Filuren i Skolen”, der de 

seneste år har fokuseret mere og mere ind på specialområdet, modtageklasser og normalområdets 

klasserumstrivsel vil desuden være et markant tab set i relation til den trivsels-krise, vi aktuelt oplever blandt 

vores børn og unge og et i forvejen presset specialområde. Kultursamarbejdet med Opgang2 løfter en central 

opgave i at bygge bro og sætte fokus på etnisk mangfoldighed og repræsentation – og det bør være uden for 

diskussion, at vi nu ved, repræsentation betyder noget. hvid støj kan med vores lille målestok af workshops i 

forbindelse med nyproduktioner se den positive effekt, sådanne forløb afstedkommer, så værdien af de 

omfattende forløb de scenekunstfaglige kultursamarbejder tilbyder Aarhus’ børn, unge og lærere kan kun 

undervurderes. 

Det er ikke blot lærere og elever der har direkte gavn af de scenekunstfaglige kultursamarbejder i form af 

kompetenceløft, øget læring og bedre trivsel, men sekundært også vi andre aktører i det aarhusianske 

scenekunstmiljø, som ikke har ressourcer til at løfte udvikling og afvikling af så omfattende forløb. Når lærere og 

elever bliver mere hjemmevante med scenekunsten og dens koder, vil de også være mere tilbøjelige til i 

fremtiden at opsøge det, hvorfor kultursamarbejderne bidrager til at danne fremtidens publikummer og 

kulturbrugere – til direkte gavn for resten af miljøet. Den videns-ressource, erfaring og samarbejdsmuligheder de 

tre institutioner er garanter for kommer desuden resten af miljøet og os i det frie felt til glæde og gavn og 

bidrager dermed til en samlet styrkelse af scenekunsten i Aarhus. 

hvid støj sceneproduktion opfordrer således til at genoverveje et ophør af kultursamarbejderne, da de løfter en 

central opgave både fagligt, dannelsesmæssigt, socialt og trivselsmæssigt. 
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