
Høringssvar vedr. spareforslag 2023 Børn og Unge 

Generelt 

Aarhus kommune står over for en gedigen sparerunde, hvor også B&U står for skud. De 
aarhusianske skoler står til at spare 21,2 mio. kr. ud af den samlede besparelse i B&U på 91,2 mio. 
kr. i 2023. I forvejen bruger kommunen 13.085 kr. mindre pr. elev pr. år end landsgennemsnittet og 
er dermed den 8. lavest rangerende kommune i landet (jf. Kend din kommune - 
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/kend-din-kommune/). Det er i 
sig selv ikke imponerende for landets andenstørste kommune, som samtidig går ud med budskaber 
om bredere børnefællesskaber og højere trivsel for alle børn. 

Vi kan ikke byde vores børn at spare mere på et område, som allerede er skåret ind til benet. 
Skolernes kerneopgave er læring og trivsel for alle børn. Det kræver investeringer, ikke besparelser. 
Skal der spares, så find besparelserne væk fra det praksisnære, f.eks. i stedet på ledelse og 
administration. Her ligger Aarhus kommune over landsgennemsnittet med 15,60 årsværk pr. 1.000 
indbyggere mod kun 15,05 på landsplan. 

 

Bemærkninger til udvalgte spareforslag 

16 Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser 

Aarhus kommune har valgt at investere massivt i Chromebooks til alle elever i 2.-10. klasse. En af 
begrundelserne var, at give alle elever lige mulighed for læring uafhængigt af forældres eller skoles 
økonomi. Det virker derfor meget bagvendt, at man samtidig vil afskaffe ”De32”, som netop giver 
mulighed for ensartede kundskaber på tværs af skolerne, styrke elevernes digitale dannelse og øge 
lærernes IT-kompetencer. I spareforslaget konkluderes, at ”Et ophør af understøttelsen via De32 vil 
medføre, at skolerne fremadrettet selv skal prioritere omfanget af understøttelsen, og at der kan 
opstå store forskelle i mulighederne for prioritering”. Det må derfor forventes, at der ikke længere 
bliver lige mulighed for læring, når digital dannelse bliver lagt ud til den enkelte skole og den 
enkelte underviser. Vi mener derfor, det er forkert at spare på ”De32”. 

 

17 Lukning af Center for Læring 

Center for læring har sin helt store berettigelse som formidler af viden om læsning og læselyst samt 
sparringspartner og vejleder. Det er her, underviserne henter inspiration og låner tidssvarende 
materialer til deres undervisning. Der findes ca. 200.000 materialer og laves årligt ca. 220.000 udlån 
til de århusianske skoler. At kunne skaffe tidssvarende materialer hurtigt er centralt for 
undervisningen. Det er derfor vitalt for folkeskolerne, at Center for Læring bevares. 

 

13 Reduktion i understøttelse af skoler i forhold til børn med skriftsprogsvanskeligheder 

I sparekataloget vælges at nedprioritere understøttelse af børn med skriftsprogsvanskeligheder. 
Når næsten hver 8. afgangselev i folkeskolen er ordblind, og ordblindhed er den mest udbredte 



indlæringsvanskelighed hos børn (jf. https://www.ordblindeforeningen.dk/viden-om/), virker det 
paradoksalt, at man vælger at spare på læsekonsulenter fra Kompetencecenter for Læsning. En 
beskeden årlig besparelse på 130.000 kr. kan hurtigt blive vendt til en meromkostning, når sparring 
og vejledning mindskes. 

 

Med venlig hilsen 

Karen Juul og Pernille Bertelsen 


