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Skolebestyrelsen på Læssøesgade skole mener, der er et stort modsætningsforhold 

mellem Aarhus Kommunes igangværende arbejde med at sætte fokus på Det Gode 

Børneliv og de store besparelser, der nu igen tilføres børn og unge området.   

 

Ifølge kommunens egne undersøgelser udtrykker børnene, at det gode børneliv tager 

udgangspunkt i:  

 

● Voksne der har tid  

● Variation i hverdagen  

● Mulighed for medbestemmelse.   

 

Alt sammen noget, der bliver sværer at indfri, når man blandt andet hæver 

klassekvotienter, fratager muligheden for kulturtilbud og når budgettildelingen til at 

løse opgaven på skolen/SFO/klub mindskes. 

 

Derudover mener vi, at mange af besparelserne vil få betydning for skolernes samlede 

budget, og dermed reelt set er rammebesparelser. Det til trods for rådmandens ønske 

om ikke direkte at berøre børnene. Det ser vi ikke opnået ved mange af forslagene i 

indeværende sparekatalog.  

 

En særlig udfordring i sparekataloget er, at det også rammer socialt skævt. De udsatte 

og sårbare familier, som ikke har kulturtilbud i hverdagen, vil særligt mangle det ekstra 

dannelsesperspektiv, som ligger i kulturtilbuddene, åben skole og natursamarbejdet, 

som er en vigtig brik i det gode børneliv. 
 
 

Ang. spareforslag 8 
Børnehaveklasseleders 
undervisningstimetal  

Skolebestyrelsen mener der med dette 
forslag reelt er tale om en 
rammebesparelse. 

Ang. spareforslag 10 
Modtageklasser 

For en skole, der har fået tildelt en høj 
andel af modtageklasser, får en 
besparelse stor betydning for skolens 



drift. Omkostningerne ved at løfte 
opgaven mindskes ikke.  

Ang. spareforslag 11 
Ændret klassekvotient i specialklasserne på 
8.-10. klassetrin 

Skolebestyrelsen mener, at 
specialklasserne i forvejen løfter en stor 
opgave indenfor de nuværende rammer 
og at et hævet elevtal vil alt andet lige 
gøre denne opgave sværere. Vi mener 
ikke dette spareforslag bør effektueres. 
Skolebestyrelsen mener, at i en tid med 
øget sårbarhed blandt børn og stigende 
behov for specialpædagogiske indsatser 
virker det som et helt forkert sted at 
spare, 

Ang. spareforslag 12 
Bortfald af pulje til udvikling af pædagogisk 
praksis i specialklasser i indskolingen  

Det er særdeles uheldigt, at man 
påtænker nedskæring i den særlige 
pulje til i udviklingen af den 
pædagogiske praksis i specialklasserne 
for indskolingen. Dette er 
uhensigtsmæssigt, da vi ved, at reel 
viden om specialpædagogisk praksis 
skaber bedre grundlag for trivsel blandt 
eleverne. 
Ydermere kan det højne arbejdsmiljøet 
blandt personalet i specialklasseregi, 
såfremt de sikres adgang til de rette 
værktøjer til at kunne varetage opgaven 
omkring eleverne. 

Ang. spareforslag 15 
Optimering af kørselsområdet  

Det giver god mening at optimere 
kørselsområdet. 

Ang. spareforslag 16 
Ophør af frikøb af ressourcepersoner der 
understøtter digitale læreprocesser 

Skolebestyrelsen mener, det er ulogisk 
at spare på et område hvor det 
ovenikøbet beskrives således i 
sparekataloget:   
 
“På baggrund af skolernes gode erfaring 
blev det udvidet fra 23 til 48”  
 
“Det må forventes, at der fortsat vil være 
behov for understøttelse på området, da 



dette område er under konstant 
udvikling.” 
 
Skolen har brug for god teknisk og 
pædagogisk it-support, da der bruges 
Chromebooks af både elever og 
medarbejdere samt digitale 
læringsplatforme. Medarbejdere skal 
sætte sig ind i nye systemer som 
outlook, aula, momo, minuddannelse, 
digitale elevplaner i Get Organized, 
google drev og samtidig overholde 
GPDR og tage pædagogiske og it-
didaktiske beslutninger… samt hele 
området om digital dannelse. 
 
Ved frafald af støtte til 
ressourcepersoner, hvem skal i 
fremtiden stå for at holde skolerne / 
medarbejderne opdateret på et område, 
der konstant udvikler sig? 
 
Desuden en bekymring om det kan 
rammer de ordblinde børn - her er det 
vigtigt at sikre at der er lærere tæt på 
som kan hjælpe og vejleder mhp at 
disse børn kan finde ud af at bruge 
deres ordblinde og it redskaber for at de 
også skal blive i stand til at tage en 
videregående uddannelse. 

Ang. spareforslag 17 
Lukning af Center for Læring 

Skolebestyrelsen ønsker fortsat et 
centralt indkøb af digitale læringsmidler 

Ang. spareforslag 20,21, 43 og 44 Skolebestyrelsen mener at besparelser 
på disse områder både rammer socialt 
skævt, men også går stik imod 
børnenes ønske om / behov for variation 
i hverdagen, for ikke at tale om 
folkeskolelovens indførelse af en mere 
varieret skoledag. 
Disse kulturtilbud er netop ofte det, der 
er med til at skabe en anderledes 
undervisning og bringe nye 



dannelsesmæssige perspektiver ind i 
elevernes hverdag.  
 
Derudover åbner de op for nogle gode 
samarbejdsmuligheder med det 
omkringliggende samfund.  
 
Læseinitiativet READ, er et godt 
eksempel på et projekt, der kan skabe 
bro mellem forskellige grupper i 
samfundet. Særligt kan det bruges i 
samarbejdet mellem dagtilbud og skole 
og gøre overgangen mellem 
daginstitution og skole mere tryg. 

Ang. spareforslag 22 
Ændring i andelen af uddannet personale i 
forbindelse med vidtgående 
støtteressourcer i SFO  

I takt med at antallet af børn med 
støttebehov er stigende, mener 
skolebestyrelsen, at det er paradoksalt 
at man reducerer antal af uddannet 
personale til at håndtere opgaverne. 
 
Vi ser det som en rammebesparelse, 
der får konsekvenser både i skoledagen 
og SFO’en.  
 
 

Ang. spareforslag 25 
Reduktion i ledelsesbudgettet til SFO 

Skolebestyrelsen mener dette forslag får 
betydning for den samlede driftspulje, 
fordi SFO-lederen er ansat og skal have 
løn. Dermed kommer besparelsen 
indirekte til at ramme børnene. 

Ang. spareforslag 39 Bortfald af den kommunale 
sundhedsmåling giver mening, da 
skolerne også besvarer den nationale 
trivselsmåling. 

Ang. Spareforslag 50 Ændring af antimobbe indsats. Trivsels 
undersøgelse af skolerne i Aarhus 
kommune viser at en stor del af  
eleverne i de store klasser er utrygge 
bl.a. ved at fremlægge for hinanden - for 
at blive til grin - antimobbe strategi er 



vigtig at bevare, for at sikre trygheden i 
klasserne. 

 
 
Skolebestyrelsen er bekymret for, at mange af spareforslagene vil medføre flere 
opgaver til medarbejderne og ledelsen på skolerne. Det advarer vi stærkt imod da vi 
mener de allerede løfter mange ekstra opgaver og ved tilførelsen af endnu flere 
opgaver, risikerer det at gå ud over kerneopgaven.  
 
 
På skolebestyrelsens vegne 
 
Gitte Schrøder Leone og Britta Hjuler 
Formandskabet Læssøesgade skole 


