
 

 

 

 

Høringssvar fra Forældrenævnet i Århus (FNÅ) vedr. skolestrukturanalyse 

Skolestrukturændring og/eller skolelukninger bør ikke alene besluttes på baggrund af økonomiske 

udredninger/rapporter. I FNÅ forventer vi, at pædagogiske argumenter med børnenes bedste for 

øje vil blive vægtet højest.  

 

 

 

 

 

Vedr. processen  

Det er problematisk at de offentlige diskussioner udelukkende tager udgangspunkt i den tekniske 

rapport fra Brøndum & Fliess. Som forælder savner man en indholdsmæssig debat og efterlyser at 

de politiske visioner for skoleområdet i Aarhus i højere grad var blevet fremlagt. Som forælder 

savner man viden om hvilke indholdsmæssige kriterier, der ligger til grund for et valg af en ny 

struktur udover at der nu igen skal spares penge på vores børn.   

 

Det offentlige debatmøde blev afholdt d. 2. maj. Høringsfrist er d.10. maj. Der skal laves 

byrådsindstilling medio maj. I FNÅ er vi bekymrede for, om politikerne får nok tid til at læse 

høringssvar. Samtidig vil vi fra FNÅs side opfordre til en afklaring inden sommerferien, så forældre 

og børn ved hvilket skolescenarie, der møder dem efter sommerferien.   

 

 

 FNÅ anbefaler, at alle endelige beslutninger træffes med udgangspunkt i, hvad der er bedst 

for vores børn og ikke på baggrund af økonomiske hensyn alene. 

 

 FNÅ anbefaler, at byrådets indstilling er, at der skal laves en strukturforandring, der betyder 

mindst mulig forandring for færrest mulige børn og unge. 

 

 FNÅ anbefaler, at en ændring af skolestrukturen ikke medfører ændringer af strukturen på 

dagtilbudsområdet, som gennem flere år er blevet omstruktureret og fusioneret.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Scenario 0: Tilpasning 

Her fokuseres på løsninger, der udgør en mere moderat tilpasning af den nuværende 

skolestruktur. Der ses på ændringer i skoledistriktet med henblik på at få en bedre udnyttelse af 

kapaciteten på udvalgte skoler 

Hvis dette scenarium skulle gennemføres, ville man skulle ophæve det frie skolevalg, ellers har det 

ingen effekt. Et bredt flertal i folketinget har besluttet at gøre det frie skolevalg permanent.  

 

 

Scenario 1: Bæredygtige skoler 

Scenariet forudsætter – som resten af analysen – en klassedannelsesregel på op til 28 elever pr. 

klasse og i videst mulige omfang minimum 3-sporede skoler 

 

Når der tales om skolelukninger, er det ikke kun et spørgsmål om ’at spare på mursten’, det 

handler om børn, forældre og ansatte, hvis hverdag brydes markant om. Truslen om en 

skolelukning er for det enkelte barn, forældre og ansatte en meget hård belastning i hverdagen.  

En lukning af en lokal folkeskole er en beslutning med vidtgående konsekvenser. Det vil betyde tab 

af den sammenhæng, som skolens lokale kontekst udgør. At gå i skole hvor man bor er godt for 

samhørighedsfølelsen mellem skole og hjem, og det understøtter 0-18 års perspektivet, det giver 

gode betingelser for børnenes fritids- og foreningsliv og ikke mindst for deres venskaber. Sidst skal 

man huske at en lokal folkeskole giver gode vilkår for forældreengagement. Den lokale folkeskole 

udgør en grundsten i det nærmiljø, som de aarhusianske familier med børn i de lokale skoler har 

valgt at bosætte sig i. Det perspektiv må ikke tilsidesættes.  

Der skal ved eventuelle skolelukninger tages særlige hensyn til skoler, der løfter bestemte opgaver 

som integration, specialundervisning, inklusion etc. Og der skal tages særlige hensyn til skoler 

med elever, der vil have svært ved at kapere en skoleflytning f.eks. i de udsatte boligområder.  

Der skal tages lokale hensyn til, hvad en skolelukning vil betyde for lokalområdet i sin helhed.  

FNÅ anbefaler at strukturændringer ikke må føre til yderligere ’bussing’ af skolebørn. Der er ikke 

belæg for, at denne form for anvendelse af ressourcer (13 mio. kr.!) er en bedre løsning, end den 

man vælger i andre byer. FNÅ opfordrer politikerne til at genoverveje denne brug af ressourcer 

mod en øget lokal indsats, samt en besparelse som ville kunne redde en skole eller to.  

”Der er ikke dokumentation for, at spredning af tosprogede elever er den pædagogisk rigtige løsning. Spredning af 

tosprogede elever er vanskeligt, fordi det er en voldsom handling over for mange familier. Vi mener, man skal starte med 

at  tænke pædagogik for de børn, skolerne har. Hvis man ønsker en anderledes fordeling af børn, skal det foregå ad 

frivillighedens vej og ved at lave tilbud, som tiltrækker familier,” Lektor Mette Ginman, UCC’s Center for 

Tosprogethed og Interkulturalitet: (http://www.ucc.dk/omucc/aktuelt/nyheder/139171.html)  

 
I rapporten fra Brøndum & Fliess udnævnes store 3 sporede skoler med 28 børn i hver klasse som 

’bæredygtige’ skoler. Ud fra en smal økonomisk betragtning kan dette være rigtigt. Fra FNÅs side 

ønsker vi, at spørgsmålet om kvalitet i undervisningen og elevernes generelle trivsel bliver vægtet 

http://www.ucc.dk/omucc/aktuelt/nyheder/139171.html


 

 

 

højest også i denne henseende. Mener politikere/embedsmænd at have belæg for at store skoler 

med høj klassekoefficient er bedre end små skoler med færre børn i den enkelte klasse?  

 
Forældreorganisationen Skole og Forældre har lavet en undersøgelse i 2011 som omhandler 

forældrenes oplevelse af henholdsvis små og store skoler. Der er en tendens til, at forældre på de 
små skoler bedømmer deres børns skole bedre end forældrene på de store skoler:  
http://www.skole-foraeldre.dk/Aktuelt/FlereNyheder/2011/SmaSkolerBedreUndervisning.aspx 
 
 
Der er grund til bekymring i forhold til, om den øgede søgning til privatskolerne vil blive forstærket 

yderligere ved eventuelle lukninger af lokale skoler. Særligt i midtbyen vil privatskolerne nemt 
kunne opleves som mere lokale end folkeskolerne.  
 
 
 
 

 
Scenario 2: Basis- og udskolingsskoler 

Scenariet beskriver forskellige muligheder for etablering af basisskoler hhv. udskolingsskoler 
kombineret med skoler fra 0.-9. klasse. 

 
 
At lave en aldersopdeling af folkeskolerne i Aarhus vil betyde en omstrukturering, som vil berøre 
alle skoler. Strukturændringer med et sådant omfang er sædvanligvis behæftet med mange 

udgifter til strukturforandring.  
 
Udbyttet af en sådan struktur er behæftet med megen usikkerhed: "Der er faktisk ikke meget forskning om 

det, så vi kan ikke sige noget præcist om, hvad effekten er”, Per Fibæk Laursen, DPU 

(http://avisen.dk/professor-skoleopdeling-foregaar-i-blinde_153759.aspx)  

I Finland har man gode erfaringer med aldersopdeling. Men der er læreruddannelsen tilpasset 

denne skolestruktur »det er afgørende for Finlands succes, at lærerne i deres uddannelse specialiserer sig i at 

undervise små eller store børn. Når danske skoler begynder at lege med denne idé, kræver det derfor, at de har lærerne 

til det«, A. R.-Christensenhttp://jp.dk/indland/article2575890.ece 

Danmarks lærerforening påpeger at det svækker sammenhængskraften i undervisningen: ’Man har 

ikke noget forskning, der fortæller, at det er bedre end den mode. Vi har internationale erfaringer, der peger i den 

forkerte retning. I UK har man et problem med at skabe sammenhæng mellem primary og secondary school, og man 

overvejer at lave et sammenhængende skoleforløb’, Anders Bondo 

(http://www.dlf.org/nyheder/visnyhed?id=21003). 

I FNÅ kan vi ikke anbefale, at Aarhus Kommune påbegynder en så omfattende strukturændring på 

skoleområdet, uden at der er belæg for, at en struktur med denne profil vil være en optimal løsning 

for vores børn. Besparelser forklædt som omstruktureringer er problematiske, fordi det kommer til 

at handle om at spare penge frem for, hvad der er godt for vores børn.  

 

 

 

http://www.skole-foraeldre.dk/Aktuelt/FlereNyheder/2011/SmaSkolerBedreUndervisning.aspx
http://avisen.dk/professor-skoleopdeling-foregaar-i-blinde_153759.aspx
http://jp.dk/indland/article2575890.ece
http://www.dlf.org/nyheder/visnyhed?id=21003


 

 

 

 

 

 

Scenario 3: Skole på flere matrikler 

Scenariet beskriver mulighederne for at etablere et færre antal skoledistrikter i Aarhus 

Kommune, i alt 11 nye skoledistrikter, hvor der i hvert nyt skoledistrikt gennemføres undervisning 

på flere matrikler. 

 

 

FNÅ er bekymret for, at dette scenarium vil betyde en svækkelse af forældrenes mulighed for 

indflydelse og medbestemmelse i de store enheder. Den øgede afstand mellem medlemmerne af 

skolebestyrelser og de øvrige forældre på skolerne vil nemt betyde dalende forældreengagement. 

Bestyrelsen vil få vanskeligt ved at være i trit med forældrene, hvilket vil blive et demokratisk 

problem. Det vil være vanskeligt for skolebestyrelsen at træffe beslutninger, der er gode for alle, 

fordi skolerne hver især står med forskellige udfordringer, løfter forskellige opgaver og har 

forskellige profiler. Bestyrelsens arbejde med den lokale samhørighed, udvikling og udbygning af 

ejerskabsfølelse mv. vil få besværlige vilkår.  

 

Det daglige arbejde med at gøre den lokale folkeskole til en del af det lokale miljø, som skolen er 

forankret i, vil besværliggøres, fordi man vil få skoleledere/bestyrelser uden reelt kendskab til de 

enkelte skolers lokalområde. Hvilket også vil betyde, at det bliver vanskeligt at skabe en skole med 

et brand, der passer til skolens elever, ansatte og forældre. 

 

Det er velkendt at skoler med tilgængelig og synlig ledelse skaber øget tilfredshed blandt alle 

skolens brugere. TALIS-undersøgelse fra OECD viser, at lærerne på mange skoler mangler daglig 

nærværende ledelse blandt andet på grund af mange administrative opgaver. Ved at sammenkøre 

ledelse på flere skoler vil man ikke få en mere nærværende ledelse – tværtimod.  

 

 

 

SFOens ressourcer 

Det er centralt at omstruktureringer ikke betyder, at den økonomiske opdeling mellem skolens 

undervisningsbudget og skolens SFObudget fjernes. Forældre til børn i indskolingen betaler for at 

der bliver taget hånd om deres børn, når de har fri. Hvis skolerne er afhængige af SFO’ens penge 

til undervisning, så undermineres den gratis skole. Det er ikke et acceptabelt svar til forældrene, at 

der er dårlig normering i SFOen, fordi deres penge bruges til at løfte niveauet i udskolingen. For at 

sikre kvaliteten i SFOen, skal SFOens ressourcer også anvendes til understøttelse af SFOens 

arbejde.  
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