
 

 

Hørringsvar til besparelsesforslag fra Aarhus Kommune B&U 

Skovvangskolens MED-udvalg har den 17. november 2022 afholdt møde 

for at drøfte sparekatalogets forslag til besparelser for Børn og Unge. 

Vi tillader os indledningsvis at udtrykke vores frustration over Byrådets 

prioritering af vores kommunale økonomi. Herunder at folkeskoler og SFO 

helt åbenlyst nedprioriteres. Med sparekataloget oplever vi, at Aarhus 

kommunes folkeskoler endnu engang skal bære en stor del af byrden i 

forbindelse med det aktuelle sparebehov. 

I mange af spareforslagene er der reelt tale om rammebesparelser, hvilket 

i praksis betyder en reduktion i skolernes undervisningsbudget og dermed 

den samlede ramme for eleverne.  

 

Vedr. forslag 11 

Det kan være relevant at differentiere i antal elever med den enkelte 

specialklasses behov i centrum, men det fremgår ikke af spareforslaget, 

hvem der foretager den faglige vurdering. 

 

En stor del af spareforslagene rammer desværre mange  de 

fællesfunktioner som hver dag understøtter lærere og pædagoger med 

reel drift på skolen og i SFO. 

Det gælder især forslagene 12,13,16 og 17 

F.eks. skaber Center for læring hver dag i samarbejde med lærere og 

pædagoger værdi i undervisningen. Besparelserne rammer ligeledes de 

”De 32” og dermed understøttelsen i forhold til Chromebooks, 

læringsplatforme og andre væsentlige opgaver ifm. den digitale 

undervisning?  Det samme gælder indsatserne på læsning og skrivning, 

som hver dag i samarbejde med lærere og pædagoger skaber stor værdi i 

undervisningen. Ikke mindst for elever fra mindre ressourcestærke 

familier. Besparelsen er lille i forhold til den betydelige værdi som 

fællesfunktionerne har. 
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Generelt mener MED-udvalget på Skovvangskolen, at flere af de stillede 

forslag især vil få konsekvenser for sårbare elever og familier.  

Det gælder især forslagene 20,21,23 og 43. 

Børn vil være mere afhængige af, at deres egne forældre har mulighed for 

at tage dem med til natur-kulturtilbud. Det bliver sværere at planlægge 

varieret undervisning, at have deltagelsesmuligheder for alle børn og at 

gennemføre tanken om den åbne skole.  

Kulturen skal prioriteres, hvis vi skal leve op til vores dannelsesmæssige 

forpligtelser som folkeskole samt muligheden for at eleverne oplever teori 

blive til praksis. 

På Skovvangskolen har vi en stor efterspørgsel i vores SFO. Vi kan være 

bekymrede for, om det er muligt at fastholde den store efterspørgsel med 

hævelsen af forældrebetaling. Vores skoledistrikt omfatter familier og 

elever fra alle socioøkonomiske dele af vores samfund. Og vi kan være 

særligt bekymrede for om hævelse af SFO-forældrebetaling i realiteten 

særligt vil nedsætte antallet af elever fra mindre ressourcestærke familier. 

Ikke mindst fordi disse elever typisk har et særligt behov for at være en 

del af SFO-fællesskaberne. 

 

Afslutningsvis vil vi knytte en bemærkning til forslag 1. 

På Skovvangskolen har vi et godt samarbejde med både Skovvangen 

dagtilbud og Trøjborg dagtilbud. Vi er bekymrede for om det er muligt at 

fastholde det gode samarbejde med et stort-fusioneret dagtilbud med så 

mange afdelinger og dagplejepladser. 

 

På MED-udvalgets vegne 

Søren Hildebrand, skoleleder Skovvangskolen 

 

 

 

 

 


