
Høringssvar til Budget 2023-2026 Børn og Unge 
Store klassekvotienter, lange skoledage og manglende variation i hverdagen. Det er hvad børnene i Aarhus 

kommune har i udsigt med de foreslåede besparelser. Skolebestyrelsen på Tranbjergskolen ser med stor 

alvor og bekymring for kommunens børns faglige udvikling og trivsel.  

Aarhus kommune bruger i forvejen langt mindre end en gennemsnitlig kommune. Faktisk har Aarhus 

Kommune ligget under landsgennemsnittet de sidste 4 skoleår1 og derfor kan vi ikke forstå, at der endnu en 

gang skal spares på folkeskoleområdet. I Kend Din Kommune 20222 ses det, at Aarhus Kommune har en 

udgift på 78740 kr. pr. skoleelev, hvilket placerer kommunen blandt de 10% mest sparsommelige 

kommuner på området. Til sammenligning har Aalborg Kommune en udgift på 88201kr og København 

Kommunes en udgift på 97286 kr.  

Vi anerkender, at sparekataloget ikke lægger op til direkte besparelser i form af nedlæggelse af lærer- og 

pædagogstillinger, men de indirekte besparelser vil ramme socialt skævt og vil få store negative 

konsekvenser både for elever og de ansatte. Eleverne kommer til at mærke det i form af manglende 

kulturtilbud, udflugter og variation, hvilket i yderste tilfælde kan føre til mistrivsel og flugt fra folkeskolen, 

mens de ansatte vil komme til at mærke besparelsen i form af manglende sparring og inspiration til 

videreudvikling af undervisningen.   

Herunder kommenterer vi de spareforslag, som vi mener i høj grad vil forringe kvaliteten i den 

Aarhusianske folkeskole: 

MBU 16- Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser 

Med afvikling af De32 fjernes praksisnær kompetenceudvikling og understøttelse af undervisning med 

teknologi og digitale læreprocesser, og det vil forringe undervisningen i digital dannelse og myndiggørelse 

af eleverne. 

MBU 17- Lukning af Center for Læring 

Center for Læring er med til, at alle skoler og dermed alle børn i Aarhus Kommune er stillet lige og dermed 

har lige adgang til læremidler. Ved Center for Læring er der for alle kommunens skoler adgang til en 

opdateret og varieret fællessamling af analoge læremidler og digitale ressourcer, som sikrer, at der kan 

laves en varieret undervisning, hvor børn lærer på forskellige måder. Derfor har Center for Læring en 

understøttende funktion i undervisningen og børnenes læring – gennem udlån af læremidler. 

 

Hvor skal de aarhusianske folkeskoler egentlig, hvis der sker en lukning af Center for Læring, trylle de 

nødvendige økonomiske midler frem til indkøb af undervisningsmaterialer? I øjeblikket er skoledepoterne 

nemlig tomme på rigtig mange skoler - de spændende og relevante materialer er nemlig blevet lånt på 

Center for Læring. Disse hylder skal igen fyldes op på skolerne, men hvor skal pengene komme fra? 

 

I spareforslaget er der lagt vægt på, at kommunens skoler kan få tilsvarende ordning ved Center for 

Undervisningsmidler. Dette er slet ikke virkeligheden, da læremidlerne ved CFU deles med hele regionen. 

Det er derfor langt sværere at få adgang til disse læremidler, bl.a. pga. kortere låneperioder og længere 

vente- og leveringstid. 

 
1 https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1924.aspx besøgt 21.11.2022 
2 https://www.kl.dk/media/47936/kend-din-kommune-2022.pdf besøgt 21.11.2022 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1924.aspx
https://www.kl.dk/media/47936/kend-din-kommune-2022.pdf


 

Vi håber inderligt, at beslutningstagere vil genoverveje dette sparringforslag. Skolerne i Aarhus Kommune 

kan simpelthen ikke undvære Center for Læring, når de professionelle undervisere hver dag skal sørge for 

at skabe den bedste ramme for læring samt skabe deltagelsesmuligheder for skolebørnene i Aarhus 

Kommune. 

MBU 20-Ophør af tilskud til konkrete events mv. 

At ville stoppe tilskuddet til events for skoleelever, fx Edison (Opfinderkonkurrence) er trist. I 

sparekataloget står der: "De nævnte events understøtter blandt andet folkeskolens formål omkring arbejdet 

med fordybelse og virkelyst samt skolens arbejde med entreprenørskab, innovation og elevinddragelse, men 

har ikke en læringsmæssig nødvendighed set i forhold til skolens arbejde med fagmålene".  

Citatet er argumentet i sig selv, men lad os bare pensle det ud: Fordybelse, virkelyst, entreprenørskab, 

elevinddragelse og innovation - vil vi ikke gerne give dette til vores børn i Aarhus Kommune? Er det ikke 

netop en af de ting som Danmark bryster sig af ude i den store verden; at være et sted for innovation, 

virkelyst og entreprenørskab? Hvis ikke eleverne i folkeskolen får lov til at tænke ud af boksen kan vi meget 

vel risikere at dræbe den frie og kreative skaberlyst i vores samfund, som jo naturligt bliver født mens man 

er ung.  

MBU 29- Lukning af fem pædagogisk ledede legepladser 

I Tranbjerg har vi et Naturcenter der er et samlingspunkt og dét sted i Tranbjerg, hvor de fine ord om 

medborgerskab, fællesskab og lokalindsigt bliver til virkelighed. Naturcenteret er en del af hverdagen - i 

børnehave, skole og i fritiden. Det er læring og fællesskab. Det er et samlingspunkt, hvor børn har mulighed 

for at opleve at Tranbjerg er et fællesskab. Både vuggestuer, børnehaver og skolen bruger det som 

udflugtssted og til undervisning. Naturcenteret er et knudepunkt for mange borgere i Tranbjerg. Det 

benyttes til klassearrangementer arrangeret af forældre, og der åbnes for private i weekender. Det er et 

centralt sted og bindeled i vores by! Det vil være et stort tab for byen, hvis det lukker. 

Tranbjerg Naturcenter er i høj grad med til at bakke op om fællesskab på tværs af årgange, og har en stor 

social funktion. Det er gratis for alle børn at komme på Naturcentret, hvilket betyder at børn fra familier 

med få midler også har adgang til en sund fritidsaktivitet på lige vilkår med deres jævnaldrende. 

Naturcentret løfter dermed en stor og relevant samfundsopgave.  

I en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening, er 1.032 børn i 

alderen 5-12 år bl.a. blevet bedt om at angive op til fem ting, de bedst kan lide at bruge deres tid på. Her 

har 60 pct. af børnene angivet ”at være i naturen” som en af deres foretrukne aktiviteter. Samtidig viser 

undersøgelsen, at halvdelen af børnene gerne vil endnu mere ud i naturen, end de kommer i dag. 

Hvis vi gerne vil have fremtidige borgere til at beskytte naturen og vide noget om den verden de lever i, er 

vi nødt til at have steder som Tranbjerg Naturcenter. Under Corona så vi også, hvor vigtigt naturen er for 

alle folk. Nye tal på friluftslivet under coronakrisen viste, at mange flere brugte naturen som socialt 

mødested, oplevede nye naturområder og tog på langt flere vandreture end de ellers havde gjort. Det er 

vigtigt at have fokus på at skabe mere bynær natur. 

40 procent af danskerne har brugt naturen mere det sidste år end før Corona-krisen, og knapt 9 ud af ti vil 

blive ved med det, selv om verden genåbner. Især de yngre er vilde med at komme ud. Det viser en ny 

Gallup-undersøgelse foretaget på vegne af Friluftsrådet. 



Tendensen startede også før corona-krisen, men en ny undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for 

Friluftsrådet viser, at vi i løbet af det seneste år har været langt mere ude end tidligere. Det gælder især for 

kvinder, hvor 45 procent har opholdt sig mere ude end før krisen, samt for danskere i aldersgruppen 18-35 

år, hvor næsten halvdelen af dem har været mere under åben himmel end i normale tider. 

At være aktiv udenfor er en opadgående tendens, som vi også så før coronaens indtog og det bør vi ikke slå 

ned ved at lukke Tranbjerg Naturcenter.  

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

Kultur giver udsyn, inspirerer til kreativitet, skaber fællesskab og samtaler - og viser os at der er andre 

måder at gøre tingene på. At ville fratage skoleelevers mulighed for bl.a at følge gratis forløb på Billed- og 

Medieskolen eller se teater hos Opgang2 - det er en tilbagegang for det gode børneliv. Og den inspiration, 

som folkeskolelærere fx kan hente hos Aarhus Teaters læringsforløb, er virkelig værdifuld for den 

efterfølgende undervisning ude i skolerne. Som forældre vil vi hellere betale mere i skat og få en god 

folkeskole end spare på mulighederne, sådan at alle elever på byens folkeskoler kan få et kulturelt indspark.  

 

Afslutningsvis… 

Sparekataloget giver en besparelse på 72 millioner på den korte bane, men det vil koste den Aarhusianske 

folkeskole meget mere på den lange bane. Folkeskolen i Aarhus er i forvejen underbudgetteret og med 

yderligere besparelser kan vi se frem mod en endnu større mistrivsel, behov for specialtilbud og fravalg af 

folkeskolen til fordel for fri- og privatskoler. Besparelserne i sparekataloget går også ud over 

almendannelsen og vi kunne tænke os at høre politikernes bud på hvordan skolerne skal leve op til 

folkeskolens formålsparagraf om kendskab til dansk kultur, fremme forståelsen for menneskets samspil 

med naturen og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst?   

Vi håber naturligvis at de ansvarlige politikere i Børn og Unge vil trække sparekataloget tilbage og 

undersøge andre muligheder. F.eks. stiller vi os undrende overfor, at der i sparetider ikke bliver undersøgt 

om der er tom skolekapacitet på byens skoler i stedet for at bygge nye eller at man fortsætter med at 

ansætte kolde hænder i forvaltningen, samtidigt med at der skal spares?  

 


