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Høringssvar vedr. besparelser 

  Stensagerskolens lokale MED udvalg 
 

 

Overordnet ift. spareforslagene. 

Stensagerskolen har historisk mange elever og med øget kompleksitet 

i opgaveløsningen. Vores børn og unge er Aarhus Kommunes mest 

sårbare og svage børn. Stensagerskolen SKAL løse opgaverne, også 

selv om det betyder et stort ressourceforbrug for at lykkes med en-

kelte opgaver. Det er ikke muligt for Stensagerskolen at henvise til 

andre skoler eller tilbud, selv om mange børn har meget komplekse 

udfordringer og adfærd. 

 

Stensagerskolens ressourcer er klart blevet færre i den tid skolen har 

været i Aarhus Kommune. Stensagerskolen er i den grad presset på 

kerneopgaven; herunder elevernes sikkerhed og læring, ressourcer og 

arbejdsmiljøet. Vi kan derudover mærke effekten af at ydelser fra an-

dre forvaltningsenheder også er minimeret i årenes løb. Vi står helt 

konkret i en overflod af opgaver. Det betyder faktuelt et pres i daglig-

dagen og ift. hvordan vi kan løse kerneopgaven.  

Det er overordnet positivt, at der ikke er yderligere besparelser i kata-

loget, som rammer Stensagerskolens økonomi direkte.  

Der er forslag til besparelser, som vi dog forventer vil ramme indirekte 

og dermed mindsker understøttelse af kerneopgaven bredt forstået og 

dermed skubber opgaver tilbage på skolen, der i forvejen er presset. 

Der er generelt et behov for at minimere antallet af opgaver samt 

sænke farten i organisationen. 

 

15. Optimering af kørselsområdet  

Kørselsordning for skolens børn og unge er en stor og vigtig del af for-

ældre og børn/unges dagligdag. Det har en meget stor betydning for 

om eleverne møder stressede ind i skolen eller ej. Det har igen betyd-

ning for deres mulighed for at blive trygge og dermed kunne lære.  

 

• Pædagogisk set er det væsentligt at kørslen understøtter Sten-

sagerskolens indsats fremfor at modarbejde indsatsen. Når ele-

ver møder i skolen og allerede er stressede, så vil en del af 

skolens indsats blive at få barnet ”dæmpet” og i comfort zone, 

så læring kan være mulig. Det vigtigste for en pædagogisk suc-

ces for Stensagerskolens børn og unge er stadig: fast chauffør, 

fast rute, fast tid (nu kaldt kædekørsel) samt at alt andet også 

finder en fast form ex. i ferierne. Derudover er elevernes tid i 

bussen også vigtig for at børnene forbliver afbalancerede og 
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stressfri når de ankommer i skolen. Der er mange børn, som 

sidder uhensigtsmæssigt meget tid i busserne 

 

• Arbejdet med koordinering og hyppige handleplaner ift. kørslen 

kræver alt for meget tid af skolerne, hvor fokus må være at 

denne opgave mindskes samt primært løses mellem kørsels-

kontoret og PPR. Samtidig er det vigtigt at mindske besværlig-

hederne for forældre med at komme i kontakt med relevant 

parter, kørselskontoret ex. Skolens administration har mange 

og daglige henvendelser om stort og småt 

• Kørslen har stor betydning for familiernes hverdag. Det er der-

for væsentligt med samarbejde med brugerrådet for en brug-

bar løsning. Da kørslen blev omlagt i 2016, var det med store 

omkostninger for mange børn og unge, og løsningen blev der-

efter ændret. Da det er vigtigt at et sådant scenarie ikke gen-

tager sig, er et samarbejde med forældrerepræsentanterne i 

brugerrådet særdeles vigtigt. 

 

 

16. ophør af frikøb af ressourcepersoner, der under-

støtter digitale læreprocesser  

Stensagerskolen ser De32, som mulighed for at binde Stensagersko-

len sammen med andre skoler; med netværk og erfaringsudveksling 

begge veje til gavn for Stensagerskolen og andre skoler med f.eks. 

specialklasser. Vi forudser, at det er sværere som skole selv at ud-

danne medarbejdere til samme niveau af kompetencer og dermed bli-

ver det sværere at følge med den digitale udvikling. Stensagerskolen 

har generelt svært ved at følge med ift. nødvendig kompetenceudvik-

ling pga. ydre rammer og økonomi, såvel digitalt som på andre områ-

der.  

 

17. Forslag om lukning af Center for Læring  

På Stensagerskolen har vi de seneste år styrket vores brug af Center 

for Læring og den store fælles samling af bøger, emnekasser og ikke 

mindst digitale læremidler, som skolen kan låne. Lærere og pædago-

ger har mange opgaver, som skal løses i forberedelsestiden. Jo mere  
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de kan bruge af allerede eksisterende materiale, som fortsat er brug-

bart for Stensagerskolens målgruppe, jo bedre.  

Udover dette, så arbejder de ansatte på CFL til gavn for alle skoler og 

læringscentre, når de hver uge orienterer sig i et væld af nye udgivel-

ser af læremidler. De udarbejder lister, så alle skolernes ansatte kan 

orientere sig i de mange læringsressourcer, der har oparbejdet i fæl-

lesskab i kommunen. CFL formidler nye undervisningsmidler, reklame-

rer for kurser samt giver mulighed for at de Århusianske skoler inspi-

rerer hinanden. Center for Læring sørger også for fælles indkøb af  

læringsplatforme, såsom Alinea, Bookbites, mm, så vi får en langt bil-

ligere løsning, end hvis den enkelte skole skulle betale. Jævnfør vores 

stramme økonomi, så er det en væsentlig faktor for fortsat at kunne 

følge udviklingen.  

Spareforslaget indebærer at samlingen overføres til Center For Under-

visningsmidler. Lærerne / pædagogerne på Aarhus kommunes skoler 

vil så stadig have adgang til materialerne, men skal dele med hele re-

gionen, hvilket vil resultere i længere ventetider samt brug af flere 

ressourcer på transport, eftersom deres lager er lokaliseret helt i Vi-

borg.  

 

Den direkte kontakt til Center for Læring forsvinder, som vi blandt an-

det bruger til at ønske os materiale målrettet Stensagerskolens børn 

og unge. Det sparer såvel den enkelte lærer og pædagogs tid, men 

også skolens ressourcer ift. overblik og evt. indkøb af materialer, her-

under emnekasser, som er meget brugbare til skolens elevgruppe.  

 

Forslaget om at placere hele fællessamlingen ved cfu i stedet vil van-

skelige gøre den praksisnære sparring lokalt med den enkelte skole 

samt den generelle tilgængelighed til materialer og leveringstiderne. 

Alt det som CFL er særligt gode til. 

 

CFL er væsentlig i det daglige arbejde med eleverne og vi har brug for 

dette overblik og sparringsforum i henhold til at bevare et acceptabelt 

undervisningstilbud til de Århusianske skoleelever. Via Center for Læ-

rings mange læringsressourcer og overblik over selvsamme, holder vi 

os netop ajour med al det nyeste undervisningsmateriale. Vi har mu-

lighed for at bruge materialer, som normalt både tidsmæssigt og øko-

nomisk vil være uden for skolens rækkevidde. 

 

 

21. ophør og nedskalering af tilskud til konkrete 

samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner 

43. lukning af natursamarbejdet 
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Stensagerskolen har generelt svært ved at finde kulturelle tilbud, der 

understøtter undervisningen og som samtidig matcher skolens mål-

gruppe; og dermed bliver det svært at arbejde med Åben skole. Vi har 

dog i årenes løb og pt. fantastiske samarbejde med  

• Den Gamle by 

• Naturhistorisk Museum 

• Aarhus Teater 

• Aarhus Symfoniorkester 

• Natursamarbejdet 

Disse kulturinstitutioner formår at lave forløb med sansemæssig, 

praktisk og konkret tilgang, der matcher skolens børn og unge. Der er 

forløb f.eks. i Den Gamle By som er udviklet sammen med skolens 

medarbejdere. Det vil ikke være muligt for skolens pædagogiske med-

arbejdere at erstatte eller komme i nærheden af disse forløb, hvor an-

dres helt særlige viden kommer i spil sammen med Stensagerskolen 

og deres børn og unge.  Skolens økonomi vil heller ikke tillade tilkøb 

af forløb i denne kvalitet.  

Samlet set er det med til at mindske skolens mulighed for at arbejde 

konkret med ”den omgivende verden” og oplevelse af medborgerskab 

og deltagelse for en gruppe børn og unge, som qua deres handicap er 

i stor risiko for at blive og leve isoleret, når de bliver voksne. 

 

52. Administrative besparelser i Økonomi og admini-

stration, Børn og Unge 

53.Besparelser i Strategi og Udvikling 

55. Optimering af Børn og Unges organisering og ef-

fektivisering af mødestruktur, ledelse og administra-

tion. 

Det er væsentligt at besparelser eller ændring af organisering ikke 

medfører en opgaveglidning med ekstra opgaver til skolerne, hverken 

til TAP, skolens ledelse eller de pædagogiske medarbejdere. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lene Bro Jensen og Susanne Hjermitslev 

Næstformand og Formand  

 

På vegne af 

Lokale MED udvalg, Stensagerskolen 

 


