
 

Høringssvar vedrørende sparekatalog – MED-udvalget Åby Skole 

Demokratisk underskud 

MED-udvalget på Åby Skole har med interesse læst høringsmaterialet vedrørende besparelser i Børn & 

Unge. Sparekatalog er lagt ud som en endelig anvisning af, hvordan besparelsen realiseres og ikke som et 

reelt sparekatalog, man kan prioritere i. Det finder vi demokratisk problematisk, da der ikke er åbenhed om 

hvilke spareforslag, der er frasorteret. Man stilles derfor svagere som høringspart, når man ikke får 

kendskab til de alternative forslag, som måtte have været i spil. 

Spareforslaget har social- og inklusionsmæssig slagside 

Vi deler rådmandens grundlæggende tilgang til i så høj grad som muligt at friholde opgaver, som direkte 

berører børnene for besparelser. Det gør vi i lyset af, at 

• At børn og unge i stærkt bekymrende grad er i mistrivsel. Det peget analysen af bredere 

børnefællesskaber på. Det peger 1000 psykologers opråb i Politiken på og det fylder i 

regeringsforhandlingerne, som en af de største udfordringer vi står overfor som samfund 

• Folkeskolen i Aarhus er underfinancieret. Aarhus Kommune bruger 13.000, - kr. mindre pr. elev pr. 

år end landsgennemsnittet. 

Vi synes blot ikke, at de fremlagte besparelser i høj nok grad lykkes med at friholde opgaver tæt på 

børnene. Vi er stærkt bekymrede for, at de foreliggende forslag har social, trivsels- og inklusionsmæssig 

slagsiden og opfordrer til i endnu højere grad at friholder de områder, der berører børnene.  

Vi er samtidig stærkt bekymrede for de besparelser, der lægges op til i samarbejdet mellem skoler og 

kulturliv. Besparelserne har ligeledes social- og inklusionsmæssig slagside og svækker skolernes 

dannelsesmæssige opgave, hvilket vi vil udbygge under de forslag, som vi nedenfor vil kommentere. 

Særlig bekymring omkring sammenlægning af centrale bygningsfunktioner 
Vi har en særlig bekymring vedrørende planer om at sammenlægge centrale bygningsfunktioner - hvilke 
konsekvenser kan det få på den lokale skole? Det vil ifølge forligsteksten oplagt være områder, som er tæt 
involveret i den daglige drift på institutioner – med pedeller tilknyttede. Vi læser det som om, man hermed 
tænker på blandt andet skolerne. 
 
Teknisk-Service på skolerne løser vigtige opgaver i forhold til bygningsdrift, vedligeholdelse samt akut 
opståede opgaver og er derfor afgørende spillere i, at den daglige drift fungerer på store matrikler, hvor op 
mod 1000 mennesker har sin gang hver dag eksklusive fritidsbrugere. 
 
Vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at det lokale kendskab til bygningerne har stor betydning for, 
hvor hurtigt og effektivt opgaverne kan udføres.   
 
Der er på skoleområdet, hvor der jo er mange børn og voksne samlet hver dag, løbende en del opgaver, der 
skal løses relativt hurtigt. Det kan dreje sig om småreparationer, håndtering af bygningsskader, montering 
af inventar, klargøring af lokaler til særlige arrangementer, fritidsbrugere m.fl., tilsyn med og vejledning af 
håndværkere, akut opståede opgaver, opfølgning på rengøring mm., sikkerhedsrundering på legepladser 
mm.  
 
Vi vurderer at denne organisatoriske ændring vil medføre en opgaveglidning mod de pædagogiske 

medarbejdere og ledere på skolerne samt en kvalitetsforringelse ift. vedligehold o.a. 



 

 

Forslag 8: Effektiv arbejdstilrettelæggelse af børnehaveklasseledernes undervisningstimetal 
Vi mener, at besparelsen angående børnehaveklasselederne reelt er en rammebesparelse, som dermed 
rammer det samlede budget for skolen og deraf følgende konsekvenser for børnene skoledag. 
 

Forslag 17 – Lukning af Center for Læring 
Vi kan på ingen måde anbefale en lukning af Center for Læring. Skolerne er storforbrugere af CFL´s store 
bogsamling, lige som skolerne nyder godt af den kompetente faglige sparring. Vi er bekymrede for, om 
VIA-CFU er gearet til den store efterspørgsel, som en stor kommune som Aarhus vil tilvejebringe.  
 

Forslag 18 – Lukning af Sahl Lejrskole 
Vi kan ikke anbefale en lukning af Sahl Lejrskole. En afhænding af Sahl er en engangshandling, som ikke 
kan gøres om, hvis riget skulle komme til penge sidenhen. Åby Skole har gennem mange år med stor 
tilfredshed og en mangfoldig børnegruppes glæde benyttet os af tilbuddet. Hertil kommer at en lukning 
af Sahl samtidig vil skabe udfordringer for Frilandsmuseet Hjerl Hede. Vi anbefaler derfor et helhedssyn 
på de medfølgende konsekvenser af lukningen. 
 

Forslag 20, 21, 43 
Vi er stærkt bekymrede for de besparelser, der lægges op til i samarbejdet mellem skoler, kulturliv og 
natursamarbejde. Vi ser disse besparelser som en svækkelse af den dannelsesmæssige opgave og 
intentionerne med ”Den Åbne Skole”. Desuden rammer det socialt skævt hos de børn, hvis eneste møde 
med Aarhus Jazz Orchestra, Sangkraft, Aarhus Teater og andre kulturinstitutioner og -tiltag går gennem 
folkeskolen. Det rammer desuden i urimelig grad de kulturinstitutioner og kunstnere, der skal berige hele 
byen. 
 

Forslag 22 - Ændring i andelen af uddannet personale i forbindelse med vidtgående støtteressourcer i 
SFO.  
Vi mener, at forslaget reelt er en rammebesparelse, som rammer socialt- og inklusionsmæssigt urimeligt 
skævt. Der er behov for, at den nødvendige faglige ressource og kompetence er til stede, så vi får 
understøttet de mest udsatte børn. 
 

Forslag 23 – Forhøjelse af forældrebetalingen i SFO 
Vi frygter, at forslaget får social slagside, da vi risikerer, at de svage familier, som ikke opnår friplads, vil 
fravælge SFO´en. Derved rammer vi nogle af de børn, som har størst gavn af at komme i SFO. 
 

Forslag 25: Reduktion i ledelsesbudgettet til SFO 
Vi mener, at forslaget reelt er en rammebesparelse, der vil ramme børnene, da pengene kun kan tages 
fra driftsbudgettet. 
 

Forslag 47 - Ændring i IT-supporten i Børn & Unge 
Vi er bekymrede for ændringen. Vi oplever et stigende behov for IT-support og kan samtidig iagttage en 
tiltagende opgave med at vedligeholde Chromebooks, som efterhånden har flere år på bagen. 
 

 

 

 



 

Alternative forslag 

A - Stærke læringsfællesskaber 
Vi anbefaler, at udviklingen af stærkere læringsfællesskaber fremadrettet fuldt ud forankres hos 
ledelserne på skolen. De processer, som læringspartnerne driver ind i skolen, er skolerne parate til at 
drive selv. Derved generes besparelser ift. læringspartnere, læringsdage etc. 

 

B: Social Kapital-målinger 
Vi mener, at Social Kapital-målinger kan spares væk, så vi følger de nationale krav. Hermed spares 
400.000, - kr., som Rambøl hvert år får for arbejdet. Dertil kommer de følgebesparelser, der kommer i 
kølvandet i form af mindre understøttelsesbehov. 
 

 

 


