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Vedr. høring på Aarhus kommunes spareforslag 2023-2026 på Børn- og ungeområdet.

På vegne af skolebestyrelsen på Rosenvangskolen skal vi herved fremkomme med vores bemærkninger til 
det fremsatte spareforslag. 

Det fremgår, at det er besluttet, at der skal spares 72 mio. kr. på Børn og ungeområdet (Børn og Unge). 
Derudover er det noteret, at det også indgår som en del af Aarhus kommunes økonomiske politik at opnå 
en effektiviseringsbesparelse på årligt 1 %, hvoraf 0,375 % skal indgå i kommunens samlede økonomi som 
et fællesbidrag. Dette indebærer for Børn og Unge, at der via fællesbidraget skal spares yderligere 19 mio. 
kr. årligt. Det er noteret, at fællesbidraget for 2023 og 2024 på Børn og Unge skal findes samtidig med 
besparelserne på de 72 mio. kr.  

Spareforslaget indebærer således på Børn og Unge reelt en samlet planlagt besparelse på 91 mio. kr. i 2023 
og 110 mio. kr. i 2024-2026.

Spareforslaget indeholder i alt 54 forslag, hvoraf vi nedenfor har fokuseret på forslag 6-25, der vedrører 
skoleområdet. 

Udover de specifikke bemærkninger til spareforslagene skal vi dog hermed indledningsvist sætte fokus på, 
at der ikke synes rum for yderligere besparelser indenfor Børn og Unge i Aarhus Kommune overhovedet.

Aarhus Kommune har over en længere årrække valgt en politik og strategi for Børn og Unge, som har 
indebåret besparelse og beskæringer i budgetter, råderum og midler. Når vi sætter fokus på skoleområdet 
har Aarhus Kommune således set i forhold til landsgennemsnittet allerede begrænset budgetter og 
økonomi væsentligt og anvendt langt mindre midler pr. elev. Aarhus Kommune har dermed allerede 
gennem årene foretaget en kraftig optimering og/eller effektivisering af skoleområdet set i forhold til 
landets øvrige kommuner. Besparelserne kan opgøres i en sammenligning af Aarhus Kommune med 
budgetter og midler på skoleområdet i Københavns Kommune. Sammenligningen viser, at Københavns 
Kommune i gennemsnit har afsat 13.000 kr. mere pr. år pr. barn set i forhold til budgetterne i Aarhus 
Kommune.

Besparelserne i Aarhus Kommune har udmøntet sig i højere klassekvotienter, lavere investeringer i og 
forbedringer af undervisningsmiljøerne mv. Dette er forhold og elementer, som har en direkte indflydelse 
på børn og unges dagligliv, forudsætninger for at opnå et godt læringsmiljø, lavere stressniveau i 
hverdagen, inklusion og meget mere. Forringelserne, nedskæringer og besparelser har i den forbindelse 
den effekt, at stressniveauet øges, læringsmiljøet forringes og kvaliteten i børn og unges vilkår forringes 
dermed væsentligt. Dette er udgangspunktet for de besparelser, der nu lægges frem i spareforslaget.Det er 



ganske enkelt uforsvarligt og stærkt bekymrende, at Aarhus Kommune lægger besparelser frem, som 
indebærer yderligere forringelser på området for børn og unge, når det i forvejen er et område, som er sat 
så hårdt under pres af kommunens forudgående besparelser. Det er helt åbenbart, at man ikke i Aarhus 
Kommune kan ligge så markant under budgetter og allokerede midler til børn og unge på landsplan og 
samtidigt sikre en relevant varetagelse af børn og unges interesser og behov i deres skoleliv. Det burde 
derfor være helt åbenbart for Aarhus Kommune, at der ikke er et råderum for gennemførelse af yderligere 
besparelser på dette område og da slet ikke i det foreslåede/planlagte omfang.

Dertil kommer, at der med det fremsatte forslag er planlagt/foreslået besparelser, der generelt på 
kommunens skoler og konkret på Rosenvangskolen vil indebære forringelser, som rammer de svageste 
elever. 

Til eksempel har Aarhus Kommune fremlagt forslag om forøgede klassekvotienter for modtageklasser og 
specialklasser. Dermed vil der ske en klar begrænsning af mulighederne for at tilrettelægge et trygt 
læringsmiljø med mulighed for at tage højde for de enkelte elevers særlige behov for ro, omsorg og øget 
støtte i undervisningen, som den nuværende normering giver grundlag for. Det er ud fra et 
inklusionssynspunkt og ud fra et generelt samfundssynspunkt med en fokus på social lighed dybt 
bekymrende. 

Hertil kommer også, at der over en årrække tillige er foretaget besparelse på bygningsdelen på 
skoleområdet i Aarhus Kommune, hvilket også har en direkte indflydelse op børnene. Bygningernes tilstand 
på skolerne i Aarhus Kommune giver udfordringer for såvel arbejdsmiljøet som indeklimaet, hvilket 
skærpes af den fastlagte strategi omkring øgede klassekvotienter, der allerede forud for dette spareforslag 
har udmøntet sig såvel generelt som på specialområdet på Rosenvangskolen. 

Samme synspunkt gælder i forhold til forslaget om forhøjet forældrebetaling for udnyttelse af fritidstilbud i 
Skole-/Fritidsordninger (SFO). Et forøget bidrag til børns brug af SFO vil få betydning i en situation, hvor 
mange familier med lav indkomst i forvejen må spare og oplever udfordringer i forhold til at få hverdagen 
og udgifterne til at hænge sammen. De økonomisk svageste familier og forældre vil med forslaget kunne 
blive tvunget til at fravælge SFO for deres børn, hvilket vil have en væsentlig betydning i forhold til netop 
disse børns muligheder for at være en del af fællesskaberne i skolen og med klassekammeraterne. Det vil i 
mange tilfælde ramme børn, som i forvejen er udfordrede ressourcesvage elever, ligesom det vil have en 
afsmittende effekt i forhold til klassesammenhængen og børn og unges trivsel generelt. I den forbindelse er 
det vores opfattelse, at ændringerne og dette spareforslag vil ramme særligt hårdt på de årgange, som 
allerede er udfordrede fra de seneste års isolering som følge af nedlukninger og begrænsninger i samvær 
som følge af Corona/COVID-19.

Det synes paradoksalt, at Aarhus Kommune vælger at fremlægge planer om besparelser og effektiviseringer 
for Børn og Unge umiddelbart ovenpå den massive dækning af udfordringerne for børn og unge generelt, 
som er tilgået offentligheden over de seneste år og måneder. Der er fra institutioner, forskningsenheder, 
psykologer, psykiatri og forældreorganisationer fremlagt solidt understøttet information om, at vi står i en 
situation, hvor vores børn og unge er generelt og konkret udfordrede af et stærkt presset miljø. Der er 
fremlagt tal for alarmerende stigninger i antallet af erklærede stress- og angstramte børn og unge, som helt 
ned i indskoling og mellemtrin for ikke at tale om et særligt udbredt omfang af unge i udskolingen, som er 
erklæret stressramte og i behandling for angst.



Denne lange række af fremlagte rapporter og undersøger fra organisationer, læger og psykiatrien1 
konkluderer alle entydigt, at der skal sættes aktivt ind med en fokuseret indsats på børn og ungeområdet, 
hvis den negative spiral skal kunne vendes. Dette var også det udtrykte ønske fra alle sider i det politiske 
miljø i den netop overståede valgkamp. Der blev givet sædvanlige lovninger på aktiv handling og tilførsel af 
midler til børn og ungeområdet, og der var bred enighed om, at dette måtte og skulle være et akut 
fokusområde i hele landet. I umiddelbar forlængelse af denne information fremlægger Aarhus Kommune et 
spareforslag, som altså går direkte imod alle disse forskningsresultater og den politiske og fagfaglige 
enighed om behovet for sikring af børn og unges trivsel i investeringer og øget bistand. Spareforslaget vil 
indebære det stik modsatte – nemlig besparelser, nedskæringer, øget stressniveau i klasserne konkret og 
generelt, dårligere muligheder for opnåelse af et godt socialt miljø for børn og unge mv. 

Det er i den forbindelse en hån mod læsere og modtagere af spareforslaget, at Aarhus Kommune heri har 
anført, at forslaget vil friholde områder, som direkte berører børnene. Alle spareforslag og forslaget 
generelt vil have en direkte effekt på kommunens børn og unge og vil forringe deres vilkår og muligheder 
for at opnå forbedringer i deres trivsel, deres læringsmiljøer og deres forudsætninger for et godt børn- og 
ungeliv. Det er uværdigt og i strid med det behov, der er konstateret og dokumenteret for alle børn og 
unge i Danmark.

Det er gennemgående og ganske enkelt helt uforståeligt, at Aarhus Kommune på denne måde fremlægger 
et spare forslag, som sætter vores børn og unge yderligere under pres og risikerer at sende yderligere børn 
og unge i behandling for stress og angst som følge af yderligere besparelser og forringelser i deres 
dagligdag.

Vi opfordrer således til, at Aarhus Kommune tager spareforslaget for Børn og Unge helt af bordet. 

Med venlig hilsen

Skolebestyrelsen Rosenvangskolen

1 Se herved f.eks. https://www.cefu.dk/emner/publikationer/publikationer/mistrivsel-i-lyset-af-tempo,-praestation-og-
psykologisering-om-ny-udsathed-i-ungdomslivet.aspx, https://www.cefu.dk/emner/forskning-samarbejde/livsstil-og-sundhed/ny-
udsathed.aspx, https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-forskning-rammerne-for-ungdomslivet-skaber-
mistrivsel?publisherId=8155951&releaseId=13661652
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