
Høringssvar vedr. spareforslag på Børn og Unge området, fra Lederforeningen for UngiAarhus. 

 

Hvad vil der ske, hvis halvdelen af ledelseskraften forsvinder fra UngiAarhus? 

• Kvaliteten af kerneopgaven vil dale væsentligt! 
I Ungdomsskolen er situationen med den nuværende struktur, at hver ungdomsskoleskolekoordinator har i gennemsnit 40 

timelønsansatte i driften, et antal by dækkende valgfag og hold og indsatser rettet mod ikke uddannelsesparate unge i et 

geografisk område på 5-6 skoledistrikter plus privatskoler. 

Den ledelsesmæssige opgave er at sikre en mangfoldighed af fritidshold og følge op på både kvaliteten og udviklingen.  

Særligt for ungdomsskolekoordinatorens opgave er, at det både er en forventning og en nødvendighed, at 

ungdomsskolekoordinatoren møder alle unge, udskolingslærere og ledelser ved tilmeldingsseancer og 

kontinuerligt på skolerne hen over året, og at hvert enkelt ungdomsskolehold besøges jævnligt. 
 

Hvordan forventes det, at de unge fortsat vil kunne blive inspirerede og udvikle sig gennem ungdomsskolens 

fritidsundervisning uden den samme mængde ledelse?  
 

 

 

 

 

For klubbernes og de pædagogiske legepladsers vedkommende vil sammenhængskraften blive utydelig og sandsynligvis ikke 

eksisterende, såfremt strategisk ledelse kommer mere på afstand, og koordinerende ledelse på tværs af organisationen 

fjernes.  

Hvem skal understøtte den røde tråd fra politisk retning til drift i den enkelte klubenhed? 

 

• Den fritidspædagogiske visions levetid bliver kort! 
Den politisk besluttede fritidspædagogiske vision, hvor fritiden har værdi i sig selv, kræver ledelsesmæssig understøttelse. 

Retning, motivation, forståelse, professionelt mod, forandring – overordnet kulturforandring – kræver som alle andre 

forandringsprocesser ledelsesfokus.  

Hvem skal sikre organisationens forandringsrejse, hvis ledelse ikke er i fokus?  

 

• UngiAarhus’ nuværende DNA som Børn og Unges agile og by dækkende enhed forsvinder! 
Udsyn og indsigt er væsentlige elementer i børn og unges personlige udvikling. Reelt by dækkende aktiviteter og events 

kræver væsentlig grad af involvering af unge på tværs af byen. Det reelt by dækkende arbejde kræver en meget høj grad af 

struktur og planlægning for, at børn og unge oplever sig inddraget på det niveau, de er parat til. Vejen fra det lokale blik (for 

både børn/unge og lokale medarbejdere/ledelse) mod det visionære med verdensudsyn (for både børn/unge og lokale 

medarbejdere/ledelse) forsvinder sammen med det agile aspekt uden et skarpt ledelsesfokus. 

Hvem sikrer ledelse (koordinering og commitment) og gennemførelse af muligheden for reelt udsyn blandt byens børn og 

unge med voldsomt beskåret ledelseskraft? 

 

• Sårbare og ny-udsatte unge vil miste en afgørende, understøttende hånd i Aarhus Kommune! 
Som i alle andre organisationer er strategiske samarbejder en ledelsesmæssig opgave. Det særlige ved den nuværende 

ledelse i UngiAarhus er, at vejen fra strategi til udførelse er kort og hurtig. Unge profiterer af samarbejder, der kræver 

ledelse: samarbejde med politi/KPO, andre magistrater, socialt udsatte boligområder, COOP Crew, lokale 

distriktssamarbejder, frivilligforeninger, rusmiddelcentret, Gadeplan x 2, UU, skoler (gennem obligatoriske partnerskaber), 

UNO, Ungdomscentret, Move, Ungdomskulturhuset og mange flere. 

Hvem skal sikre samarbejder, der støtter og understøtter de unge, der er et vanskeligt sted på deres livsparathedsrejse, hvis 

der ikke er ledelsesmæssige ressourcer til det? 

 

• Hvilke opgaver bliver ikke løst, hvis ledelseskraft halveres i UngiAarhus? 
*Implementering af den fritidspædagogiske vision umuliggøres – det kræver ledelse! 

*Det agile mindset forsvinder – det kræver skarp organisering og struktur at være agil; og dermed kræver det ledelse! 

*Bydækkende aktiviteter med reel ungeinvolvering skal ledes for at blive til virkelighed – det kræver ledelse at holde fokus og 

skabe sammenhæng! 

*Fokus på udsatte og sårbare unge mindskes – det kræver ledelsesmæssig guidance at skabe plads i den daglige drift til 

arbejdet med udsatte og sårbare. Medarbejdere har brug for ledelsesmæssig sparring og støtte til retning 

*Det lange seje, træk med at give mening i processer og sætte retning (som både vision og drift kræver) i arbejdet med 

autentiske, dagligdags problemstillinger forsvinder.  
 

 

Det kræver ledelse at udvikle og understøtte en kultur og et mindset, hvor børn og unge er medskabere af deres fritidstilbud! 

Hvem skal fremadrettet lede personalet i processen, hvor den nye, eksperimenterende og faciliterende pædagogiske rolle skal 

være den nye, pædagogiske hverdag? 



 

LUA opfordrer til, at den foreslåede besparelse på ledelse i UngiAarhus (kr. 12 millioner) konverteres til en 

central rammebesparelse i MBU. Derved skabes de bedste forudsætninger for, at det kommende 

analysearbejde af struktur - og dermed også ledelse - tager udgangspunkt i, hvad Aarhus som by ønsker for de 

yngste borgere (børn og unge).  

 

Lederforeningen for UngiAarhus. 

 

 

 


