
 

Høringssvar fra lærerne på Tranbjergskolen 

I det netop afholdte folketingsvalg var der fokus på, at den primære reduktion i det 

offentlige skal være i de administrative stillinger for ikke at ramme kerneydelsen. 

Aarhus Kommunes spareforslag viser, at det ikke vil være tilfældet. 

Reduktionen i kulturtilbuddene som anvendes af alle folkeskolerne er 41,4% ud af et 

samlet budget på 7.1 millioner kroner (ca. 3 millioner kroner skal spares her). 

Modsat er de samlede administrative besparelser i økonomi og administrationen på 

kun 4.6% ud af et budget på 50 millioner kroner (svarende til 2,3 millioner kroner)  

Ligeledes er der kun foreslået besparelser på 3.9% af 51 millioner kroner i 

sekretariatet Strategi og udvikling (ca. 2.0 millioner DK) 

Dette misforhold på besparelser på kerneydelse versus administration i Aarhus 

Kommune harmonerer ikke med de udmeldinger der har været fra politikerne før og 

under det netop afholdte FT-valg. 

Det er virkelig et kæmpe tab for skolerne/kerneydelsen ikke længere at kunne benytte 

de 32, samarbejde med Aarhus Teater, Aros, Den Gamle by, naturlegepladser, 

billede/medieskolen, lukning af CFL m.fl. 

 

MBU17: Lukning af Center for Læring (CFL) 

Center for læring er helt uvurderlig vigtig i vores daglige praksis som lærere på 

Tranbjergskolen.   

Der er store besparelser på kurser og efteruddannelse af personalet på skolerne, 

hvilket betyder, at skolernes lærerteams ikke længere har de samme vilkår for at holde 

sig opdaterede i nyt og tidsrelevant undervisningsmateriale.  

Læringsvejledere i kommunen, der skal indkøbe relevant materiale til 

skolebibliotekerne, er skåret så meget i timetal, at de ikke længere har tiden til at holde 

sig ajour med nyere litteratur og litteraturdidaktik. CFL understøtter i høj grad samtlige 

skolebiblioteker i kommunen med relevant og brugbar viden, som holder 

skolebibliotekerne ajour med ny litteratur til kommunens børn og unge. Desuden er 

læringskonsulenterne på CFL bærende for det faglige samarbejde på tværs af alle 

kommunens læringscentre, og de er helt uundværlige faglige sparringspartnere. 

Læringskonsulenterne faciliterer også personalemøder, hvor de klæder lærere på til 

ny spændende undervisning. I mangel på efteruddannelse er det en lille, men vigtig 

dråbe, der giver ringe i vandet, når man som personalegruppe kan spendere en 

eftermiddag på CFL med adgang til materialer, og hvor man kommer derfra med 

inspiration til undervisningen. 

Bogsamlingen på CFL supplerer den daglige undervisning på skolerne og bidrager til 

udvikling af læsning og læselyst. Booking, levering og afhentning af materialerne er 

nemt tilgængeligt for alle lærere i kommunen, og det betyder, at skolernes børn møder 



et bredere udvalg af materialer end de enkelte skoler selv har råd til at indkøbe, og 

som de fællesindkøbte digitale læremidler ikke dækker.  

 

 

MBU16: Ophør af frikøb af ressourcepersoner, der understøtter digitale 

læreprocesser 

I en tid, hvor teknologi og digitalitet har en central rolle i skolen, er der behov for 

nødvendige ressourcepersoner, som opkvalificerer undervisningen i brug af f.eks 

Chromebooks, digitale læringsmidler, Digital Dannelse og kodning.  

De32 er en uundværlig ressource ind i arbejdet med teknologiforståelse, da der 

hermed er hjælp at hente fra folk, som udover at være klædt ordentligt på fagligt, også 

har erfaring med at arbejde med børn og unge. Der er om muligt endnu større 

efterspørgsel på forløb hos De32, end der nogensinde har været. 

Konsekvensen af manglende efteruddannelse og opkvalificering af lærerne i 

kommunen er, at områder som f.eks det IT-didaktiske nedprioriteres, da personalet 

ikke er klædt på til opgaven. Hvis kommunens børn og unge skal følge med i 

udviklingen, er praksisnær kompetenceudvikling en relevant måde at sørge for, at 

personalet på skolerne kan løse opgaven. 

 

 

MBU20/21: Ophør af tilskud til konkrete events & samarbejder med bl.a. 

kulturinstitutioner 

Mange af kommunens skoler har en presset økonomi. Hvis man vælger at lade tilskud 

til forskellige samarbejder ophøre, vil der være en skævvridning af hvilke skoler, der 

har muligheden for at besøge forskellige kulturinstitutioner. Det er ikke kun vigtigt, at 

kommunens elever kan komme gratis ind på museer, men også meget relevant, at de 

undervises eller vises rundt af fagpersoner eller deltager i forløb, som er ens for alle.  

Der er en stor socioøkonomisk spredning på skolerne i kommunen. Der er børn og 

unge, som ikke får kulturelle oplevelser andre steder end i skolen. Som lærere er det 

en af de opgaver, vi løfter ved at sørge for, at vores klasser kommer på forskellige ture 

ud af huset. Det er givtigt for fællesskabet og for hver enkelt elev, men de enkelte 

skolers økonomi kan ikke bære udgiften. 

 

MBU28: Naturcenteret i Tranbjerg  

Naturcenteret bliver brugt af flere klasser ugentligt. SFO bruger det om eftermiddagen. 

Naturcenterets personale tilbyder mange undervisningsforløb, som vi benytter os af. 

Det vil være en stor forringelse af vores kerneydelse at lukke dette sted. Mange af 

lokalområdets børn og unge bruger Naturcenteret på daglig basis - også efter skoletid. 

 



 

MBU8: Børnehaveklasselederne 

Antallet af børn, der får udskudt skolestarten, falder fortsat. Samtidig oplever 

børnehaveklasselederne, at de elever, som starter i skole, er mindre skoleparate og 

har brug for mere støtte end tidligere.  

For børnehaveklasselederne er det dermed blevet langt mere omfattende og 

tidskrævende at lave god undervisning, der tilgodeser og favner alle elever.  

Lad børnehaveklasselederne koncentrere sig om skolestarterne. Det er en kæmpe 

opgave i sig selv. 

 

På vegne af lærerne på Tranbjergskolen, 

Line Sandager Østersø, TR 

Jane Bundgaard Nielsen, TR 

 

 

 


