
Skolebestyrelsen på Sabro-Korsvejsskolen ser med stor bekymring på de forslag, der er 

fremført i Aarhus Kommunes sparekatalog. Det er rigtig mange penge, der skal spares, og vi 

ved også, at disse penge skal findes et sted – dog synes vi ikke, det rigtige sted er i 

folkeskolen. Hvorfor skal det være så træls at være folkeskolebarn i Aarhus Kommune? 

Folkeskolen er med til at danne de børn, som i fremtiden skal varetage forskellige opgaver i 

samfundet. Burde Aarhus Kommune ikke værne om den opgave og se det som en af 

samfundets vigtigste opgaver at stille ressourcer nok til, at disse børn får en god skolegang? 

Skolebestyrelsen og personalet på Sabro-Korsvejskolen ser særlige udfordringer ved 

følgende punkter: 

 

Spareforslag 16 - Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale 

læreprocesser:  

Hvad mister vores personale, hvis De32 bliver sparet væk 

1. Elever og lærer mister muligheden for at få praksisnært kompetenceløft, da 

muligheden for at få ekstra hænder i klassen forsvinder. 

2. Lærernes IT-kompetencer bliver forringet, da de ikke er uddannet i at undervise 

eleverne i: 

• Digital dannelse: Oplæg i 4. klasser og på forældremøder 

• Google Workspace for Education som fælles skybaseret pædagogisk platform 

• FabLab og STEAM-fokus: herunder Lego FLL, Edison, teknologiforståelse, 

programmering (Microbits, Coding Class AAR, etc.) 

• Digitale læremidler - et opdateret fagsyn, udnytte det multimodale 

• Læringsplatformen MoMo - portefølje og feedback 

• Chromebooks til elever og pædagogisk personale 

• Podcasts i undervisningen 

• Stop motion film i undervisningen 

 

Spareforslag 17 – lukning af center for læring: 

Hvad mister vores personale, hvis CFL lukker? 

3. Et bredt udvalg af analoge materialer, der er nøje udvalgt til undervisningen 

4. Mulighed for at udarbejde årsplaner i mange fag, da inspirationen ikke er tilgængelig 

5. Læseinitiativet READ med bøger til frilæsning til elevernes læselyst (der er 

dokumenteret positiv effekt på børnenes læselyst) 

6. Årlig temadag for læringsvejledere på Møllevangskolen 

7. Besøg på CFL med fagteam eller hele lærerkollegiet til årsplanlægning, hvor man 

lige kan hapse materialer ned fra hylden og gennemse. 

8. Arbejdsudvalgets optimering af materialevalgslister, så de lokale PLC’ere nemt og 

hurtigt kan bestille nye bøger til biblioteket (listen kan gå fra 200 titler ned til 25) 

9. “Ønskelisten”, hvor man som medarbejder kan ønske litteratur, som ikke i forvejen er 

tilgængelig på CFL. 

10. Besøg af læringskonsulenterne Janne og Mette både i klasserne for eleverne (fx. 

booktalks) og i fagteams. 

11. Skolens PLC’ere mister deres DNA, da de ikke kan sparre og udvikle i dialog med 

CFL’s personale. 

 

 



Spareforslag 21 - Ophør af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. 

kulturinstitutioner:  

Som tidligere nævnt er folkeskolens vigtigste opgave at danne børnene. Folkeskolen 

rummer børn som kommer fra mange forskellige vilkår, kulturer og økonomiske ressourcer. 

Netop derfor er det vigtigt, at folkeskolen kan bevare besøg til forskellige kulturinstitutioner 

så alle børn i folkeskolen på lige vilkår får oplevet teater, museumsbesøg, symfoniorkester 

m.m. Det er ikke givet at børn oplever disse med deres familie, især ikke med de stigende 

priser. Udover en oplevelse er der utrolig meget læring omkring disse besøg og skolen 

arbejder ofte med et tema forud for sådanne besøg. Det samme gælder sig for spareforslag 

43 – lukning af Natursamarbejdet.  

 

Spareforslag 22 - ændring i andelen af uddannet personale i forbindelse med 

vidtgående støtteressourcer i SFO:  

Vi ser at forslag 22 om at spare støtteressourcer i SFO væk bliver slettet og glemt. Da 

Aarhus kommune arbejder på inklusion, bør dette også gælde børn med fysiske 

udfordringer. At et barn med fysiske udfordringer ikke kan følge med sine venner rundt til de 

forskellige aktiviteter i SFO, vil have en enorm betydning for barnets sociale relationer og 

trivsel. Et barn med fysisk handicap vil ofte have hjælp til at få overtøj på, komme rundt i 

kørestol og i særdeleshed have hjælp til toiletbesøg. Dette kræver personale der er 

uddannet i dette og som har tid til at tage sig af disse opgaver. Et barn med fysiske 

udfordringer vil også hurtigere udtrættes og har derfor brug for en voksen der kan støtte 

barnet i aktiviteter der kan give ro til at lade op til resten af dagen.   
Vi kan ikke forsvare at et barns trivsel afhænger af kroner og øre og ligeledes ikke forsvare 

at det pædagogiske personale i SFO må gå fra deres aktiviteter og hermed de andre børn 

for at varetage opgaven når behovet flere gange dagligt opstår. 

 

Spareforslag 23 - forhøjelse af forældrebetaling i SFO:   

Spareforslag 23 om forhøjet forældrebetaling kan have store konsekvenser for både børn og 

personale i SFO’en. I en tid hvor priserne på alt stiger, vil en forhøjet forældrebetaling også 

kunne mærkes i familiernes budgetter. Vi frygter, at der derfor er mange børn der vil blive 

meldt ud af SFO’en og derved går glip af mange sociale relationer og professionelt 

personale der arbejder med børnenes dannelse. Mange udmeldte børn vil også kunne 

betyde, at vi må afskedige personale i SFO.  

 

Spareforslag 49 – Besparelse af administration-, visitations-, og udviklingsopgaver i 

PPR:  

Der er i forvejen lang ventetid på PPR. Hvis der skal sparres yderligere indenfor PPR, kunne 

vi frygte at børn med udfordringer skal vente endnu længere for at få hjælp og støtte. Dette 

er naturligvis også til stor frustration for forældrene.  

 

Hilsen Skolebestyrelsen på Sabro Korsvejsskolen  
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