
Høringssvar fra Administrationen i PPR 

Dette er et høringssvar fra Administrationen i PPR. Høringssvaret tager afsæt i, at der forventeligt 

nedlægges funktioner for 1,4 mio. kr. i Administrationen samt i sektionen Udvikling og Tilsyn i PPR – en 

endelig fordeling af besparelserne mellem de to sektioner er endnu ikke fastlagt.  

Indledningsvist vil vi i Administrationen gerne udtrykke vores bekymring for, at man med spareforslaget 

vælger at gennemføre besparelser på Børn og Unge-området i Aarhus Kommune. Besparelserne rammer 

bredt, men rammer også specifikt indsatser, der har til formål at understøtte de børn og unge, der har 

størst behov.  

Faglige konsekvenser af forslagene 

Som administration løser vi mange forskellige opgaver, men altid med fokus på at understøtte det 

specialpædagogiske arbejde, som varetages af de øvrige medarbejdere i PPR, på skolerne, i dagtilbuddene 

og UngiAarhus herunder alle de specialpædagogiske tilbud - til gavn for de børn og unge, der har brug for 

ekstra hjælp. 

Grundlæggende er vi delt op i to grupper: En HK-gruppe, der primært understøtter de øvrige faggrupper og 

ledelsen i PPR med administrative opgaver og en AC-gruppe, der varetager administrative, økonomiske, 

politiske og strategiske opgaver. De foreslåede besparelser knytter sig kun an til funktioner, der bliver løst 

af AC-gruppen. 

En af de primære opgaver for AC-gruppen i Administrationen er at bygge bro mellem politik og praksis. Vi 

fungerer som bindeled og katalysator i omsætningen af lovkrav, beslutninger og politisk retning til praksis i 

dagtilbud, skoler og UngiAarhus – en opgave som kun vil blive større i de kommende år med beslutningen 

om Bredere Børnefællesskaber, der vil kalde på yderligere projektledelse, analyser og politisk 

understøttelse.  

Når den koordinerende og udviklende rolle nedprioriteres, bliver det vanskeligere at løfte opgaven med 

omsætning fra politik til pædagogisk praksis med høj faglighed, og det går i sidste ende ud over 

kerneopgaven. 

Kommentar til processen 

I forbindelse med budget 2021 blev det besluttet, at PPR kunne vente med at udmønte en besparelse på 

1,5 mio. kr. Denne bliver nu effektueret. Det er derfor blevet foreslået, at stammeteamet forsvinder (0,6 

mio. kr.), sproggrupper reduceres (0,5 mio. kr.) og en reduktion i udviklingsopgaver (0,3 mio. kr.). Disse 

forslag er dog ikke kommet med i sparekataloget, hvorved de heller ikke er i høring. Dette følger ikke den 

praksis, som normalt finder sted, når der prioriteres i forbindelse med besparelser, hvilket vi finder 

problematisk.  

Kommentar til spareforslag nr. 49 

Ophør af matematikvejledning på enkeltsager 

På baggrund af et forslag fra Børn og Unge-byrådet blev det ved budgetforhandlingerne for 2019 vedtaget 

at styrke indsatsen for ordblinde og elever i matematikvanskeligheder. Hensigten var en mere systematisk 

understøttelse til elever i faglige vanskeligheder og sidestille vanskeligheder på læse- og 

matematikområdet. Hvert år afslutter 15-18% unge deres Folkeskole i Aarhus med utilstrækkelige 

matematikkundskaber. Det forekommer derfor i direkte modstrid med Byrådets intention, når man 



beskærer i skolernes mulighed for at få rådgivning ift. didaktisk udvikling og hjælp til de svageste børn og 

unge. Dertil er Børne- og Undervisningsministeriets ekspertgruppe netop fremkommet med en lang række 

forslag til at kvalificere og udvikle matematikundervisningen. En opgave forvaltningerne får en opgave med 

at kunne understøtte.  

Omlægning af opgaver mellem faggrupper 

Vi finder det besynderligt, at man i et sparekatalog foreslår ansættelse af ny medarbejder, der potentielt 

kan medføre til udpegning og afskedigelse af nuværende medarbejder i Administrationen. Endvidere 

tænker vi ikke, at en AC’er uproblematisk kan erstattes med en med administrationsbachelor baseret på de 

erfaringer, som der er gjort med en studentermedhjælper. Dels har begge studentermedhjælpere, der har 

hjulpet med opgaven, været på kandidaten af deres længerevarende uddannelse, og dels er de blevet 

understøttet i deres opgaveløsning af de AC’ere, der har haft det overordnede ansvar for opgaven.  


