
 

Frederiksbjerg Skoles MEDudvalg mener generelt, at der ikke bør være besparelser på folkeskolen 

eller på børns læring og trivsel. Med den note in mente er MEDudvalget med på, at besparelser ikke 

kan undgås, og at der kan være et behov for løbende via besparelser at prioritere, hvad der er 

vigtigst og væsentligst for børnene. Så MEDudvalgets høringssvar angående besparelsesforslagene 

fra Aarhus Kommunes B&U har især fokus på, at børnenes trivsel og kulturelle dannelse 

prioriteres. 

 

Frederiksbjergs Skoles MEDudvalg mener også, at der er behov for mere lokalt råderum til at 

arbejde med skoleudvikling. Dermed mener MEDudvalget, at der bør skæres i centrale initiativer, 

så kun få centrale initiativer efterspurgt af skolerne skal realiseres. 

 

 

MEDudvalget mener, at besparelsesforslaget angående effektiv arbejdstilrettelæggelse til 

børnehaveklasseledere ikke er okay og ikke er muligt. Besparelsesforslaget er reelt en 

rammebesparelse, som ikke er mulig at realisere i praksis. 

 

 

MEDudvalget mener, at det af besparelsesforslaget er svært at gennemskue reduktionerne af 

Kompetencecenter for Læsning.

 

MEDudvalget mener, at besparelsesforslaget angående ”ophør af frikøb af ressourcepersoner, der 

understøtter digitale læreprocesser” vil modarbejde folkeskolernes arbejde med digital læring. 

Folkeskolerne har behov for hjælp, men hvis hjælpen bespares bort med de lærere, der normalt har 

hjælper kolleger med den digitale læring, vil kvaliteten af den digitale læring pixelere. Så de lærere, 

der har denne specialistviden, er et væsentligt supplement for skolerne, der ikke må bespares bort.  

 

 



 

 

MEDudvalget mener, at besparelsesforslaget angående lukning af Center for Læring er en forkert 

prioritering, da lærernes og pædagogernes nuværende nemme adgang til analoge og digitale 

materialer, inspirationsmaterialer og professionel vejledning dermed vil skæres væk. 

 

 

MEDudvalget mener, besparelsesforslaget angående ”ophør og nedskalering af tilskud til konkrete 

samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner” er en forkert prioritering af besparelserne. Kultur er 

alment dannende, og kulturen taler til børns kreativitet, så læringen er væsentlig. 

 

MEDudvalget mener også, at en besparelse på kulturen vil skævvride socialt, da de børn, der ikke 

får muligheden derhjemme for at gå i teatret, biografen eller at høre et symfoniorkester, så ikke vil 

få chancen på skolen.  

 

 

MEDudvalget mener, at besparelsesforslaget angående ”reduktion i ledelsesbudgettet” til SFO er et 

besparelsesforslag, der kan påvirke børnene, da flere ledere af SFO har timer i praksis. Ergo så er 

besparelsesforslaget reelt en rammebesparelse, som kan påvirke børnene negativt. 

 

 

MEDudvalget mener, at besparelsesforslaget angående ”lukning af fem pædagogisk ledede 

legepladser” er en forkert prioritering. MEDudvalget mener, at legepladserne er vigtige, især der, 

hvor legepladserne er lokalområdernes eneste naturtilbud, og børnenes og familiernes eneste chance 

for at mødes i naturens friske luft. 

 

Skolemarken på Frederiksbjerg Skole har fx en pædagogisk ledelse, men hvis den pædagogisk 

ledede legeplads lukker, vil skolemarkens kaniner, geder og undulater også skulle have nyt hjem. På 

skolemarken lærer børn at passe på dyrene, så en lukning af skolemarken vil være læringsmæssigt 

negativt. Også lokalsamfundet vil at miste en vigtig, lokalt forankret aktivitet for børnefamilier. 
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