
 
 

 

Høringssvar vedr, spareforslag fra Børn og Unge  

Skolebestyrelsen, Mårslet Skole d. 21.11.22     

 
Skolebestyrelsen ser med stor bekymring på de foreslåede besparelser i Børn&Unge.  
 
Besparelserne kommer i en tid, der er præget af tiltagende mistrivsel hos vores børn og unge. 
Allerede i vores høringssvar vedr. Bredere Børnefællesskaber gjorde vi opmærksom på, at skolerne er 
pressede på økonomien, og vores muligheder for at give alle børn og unge et tilstrækkeligt differentieret og 
varieret tilbud, der modsvarer deres meget forskellige behov, udhules.  
 
Skolebestyrelsen anerkender, at der i spareforslagene er lagt vægt på i så høj grad som muligt at friholde 
opgaver, der direkte berører børnene. Spareforslag 39, hvor Sundhedsmålingen foreslås sparet væk, mener 
vi lever op til dette, ligesom en fjernelse af den årlige Social Kapital-måling også kan spares væk, så vi på 
begge områder ”nøjes” med at lave de lovpligtige målinger. 
Analyser af kørselsområdet og ledelsesstruktur i Børn og Unge og i FU giver mening. Vi ser det dog 
problematisk, at der før analysen er færdig, er besluttet, hvor meget, der skal spares i den efterfølgende 
organisering.  
Spareforslag 8, 22 og 24 ser vi som reelle rammebesparelser forklædt som noget andet. Spareforslagene 
handler om børnehaveklasseledernes arbejdstid, ændring af tildeling fra pædagog- til medhjælperløn og  
beskæring i tildeling til SFO-ledelse. Alle tre forslag betyder reelt en lavere tildeling, mens opgaven er den 
samme. 
 
Trods den gode intention i sparekataloget vil vi påpege, at en række af forslagene vil få markant negativ 
indflydelse på børnene og de unges hverdag i skolen og for børnenes undervisning og fritid, trivsel og 
læring.  
 
I det lys, vil vi fremhæve nogle spareforslag, som vi i særlig grad er bekymrede for, jf. nedenstående. 
Derudover tilslutter vi os høringssvar fra forældreorganisationen, Skole og Forældre, og fra Mårslet Skoles  
MED-udvalg.  
 
 
Besparelser som vi mener i særlig grad rammer læring og trivsel hos vores børn og unge: 
 

• Spareforslag 17, lukning af Center for Læring.  
Når skolelederne for år tilbage besluttede selv at redde Center for Læring ved at skyde penge ind 
fra egne budgetter, var det ud fra såvel en kvalitets- som cost-benefit-betragtning: Det er ikke 
muligt at købe materialer på hver skole og samtidig tilbyde en opdateret analog og digital 
læremiddel-samling, som er fundamentet i god undervisning. CFL sikrer god kvalitet og en fyldig og 
varieret materialebase; samlingen vælger medarbejderne i fællesskab, og CFL understøtter, at vi i 
Aarhus ”laver skole sammen” på tværs af skoler i Børn&Unge.  

 

• Spareforslag 16 fratager skolen en meget direkte understøttelse ift digitale læremidler så som 
Chromebooks, den nye Meddelelsesbog, undervisning i fx Pod Casts, digital dannelse m.v.  
Vi kan muligvis klare os med mindre support end hvad 48 dages frikøb kan tilbyde. Men at gå fra 48 
frikøbsdage pr. uge til 0 dage vil betyde en stor opgaveglidning ud til skolerne og uden 
kompetencerne nødvendigvis er til stede decentralt.  
 

• Spareforslag 20, 21 og 43 
Forslagene rammer socialt skævt. Ikke alle børn oplever kulturtilbud gennem deres familier.  
Kulturformidling ser vi som en vigtig skoleopgave.  
Besparelsen gør det vanskeligere at leve op til folkeskoleloven mht Åben Skole og varieret 
undervisning.  
Ift spareforslag 20 noterer vi os, at det i særlig grad er undervisning i naturfag, der rammes. Edison, 



Big Bang og First Lego League er alle drivere for vigtig, innovativ naturfagsundervisning. 
At fjerne tilskud til Ahl Fonden og de mest udsatte børns mulighed for et ferieophold, finder vi 
usympatisk og uforståeligt – ikke mindst i betragtning af, at Ahl Fonden har andre bidragydere end 
Børn&Unge, fx Aarhus Lærerforening.  
 

• Spareforslag 18 om lukning af Sahl Lejrskole ærgrer. Sahl er en fantastisk ramme om lejrskole for 
mellemtrinnet. Vi tænker forslaget kan indebære, at vi ikke længere kan sende børn på lejrskole i 
vores mellemtrin. Prisen på Sahl koster det halve ift tilsvarende lejrskoletilbud.  
Vi anerkender dog, at behovet for renovering og personale gør, at det er et område, hvor der er en 
del at spare, uden det går ud over skolernes daglige drift. 

 
Endelig er det en bekymring, om en hævelse af forældrebetalingen i SFO kan føre udmeldinger med sig. 
Den store tilslutning til vores SFO har afgørende betydning for børnenes fællesskaber, trivsel, udvikling og 
læring i såvel fritid som skole.   
 
 
Med venlig hilsen og på vegne af Mårslet Skoles bestyrelse. 
 
 
 
Rikke Lysholm Christensen   Inge Pedersen   
Skolebestyrelsesformand   Skoleleder  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 


