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Nogle gange skal man åbne en ged 
ONIK 

Hvis man skal lære om kredsløb, fordøjelse og blodkar, kan det være en god hjælp at have haft en mavesæk eller 

et hjerte mellem hænderne. Det giver ikke alene en fysisk fornemmelse af, hvad det er, vi snakker om. Det giver 

også læring gennem lugt, følelse, temperatur – eller smag, hvis man er med så langt. 

Med den kommende reform af folkeskolen får skolerne bedre tid. Der bliver en længere skoledag, mere variation 

og tid til at fordybe sig, uden at nogen skal bekymre sig om, hvorvidt der nu også er tid til det hele. Regeringen har 

med en meget bred politisk opbakning bag skolereformen lagt en kurs, der giver os mulighed for lokalt at tegne 

rammerne om en mere alsidig folkeskole, der udfordrer alle børn. Spørgsmålet er, hvordan vi her i Aarhus fylder 

rammerne ud og bedst når det fælles mål om at skabe en endnu bedre skole for alle børn og unge? Det giver jeg 

mit bud på her. 

Skolerne i Aarhus har netop åbnet dørene igen efter ferien, og de nye skolestartere tager nu de første livtag med 

folkeskolen. Både elever og forældre har grund til at glæde sig. Forude venter ti fantastisk spændende år med nye 

kammerater, oplevelser og en hel verden af viden ligger åben for dem. 

At »blive til nogen« 
De århusianske folkeskoler kan byde velkommen med stolthed over et højt fagligt niveau og en evne til at skabe 

stærke fællesskaber. 

Set over de senere år har de århusianske elever – godt hjulpet på vej af knalddygtige lærere og pædagoger – 

opnået stadig bedre faglige resultater. De yngste er blevet dygtigere til dansk og matematik, og de ældste klarer 

sig bedre ved folkeskolens afgangsprøver. 

Men skolen er ikke alene et sted, hvor man skal blive til noget. Man skal også blive til nogen. Godt kammeratskab, 

høj trivsel og et stærkt engagement fra forældre er fundamentet for folkeskolen. En skole, der lykkes med at klæde 

eleverne på til at møde de udfordringer, som ungdomsuddannelser byder på, når klokken har ringet ud for sidste 

gang. Og at det også er robuste, unge mennesker, der forlader den århusianske folkeskole, understreges af, at 

stadigt flere århusianske unge er i ungdomsuddannelse. 

Selv om der er meget at glæde sig over, skal vi være endnu dygtigere. Der er stadig for langt fra de fagligt 

svageste til de fagligt dygtigste. Selv inden for Aarhus Kommunes grænser fødes og vokser børn op med vidt 

forskellige forudsætninger. Der er behov for, at vi gør forskellen mellem top og bund mindre ved at hæve niveauet 

for alle. 

Fordybelse 
Derfor skal vi forene alle gode kræfter om at skabe en endnu bedre folkeskole i Aarhus. Et skoleliv med mere 

plads til fordybelse, og en skole, som i endnu højere grad åbner dørene mod lokalsamfund og kulturliv. 

For nogle elever kan skoledagene blive tunge i de ældste klasser, når læsemængden stiger og de faglige krav 

skærpes. Som med geden og kredsløbet er det særlige Hammershøiske lys ganske enkelt lettere at begribe, hvis 

man er spadseret på museum og har set billedet tæt på. Det åbner flere timer mulighed for. 

I Aarhus har mange skoler allerede i dag taget hul på fremtiden, blandt andet med engelsk fra 1. klasse, motion, 

lektiehjælp og sunde vaner. Derfor skal vi bygge den nye skole på skolernes mange gode erfaringer, og skabe en 

skole, hvor der er mere bevægelse, mere natur, mere musik i hverdagen. 

For en længere skoledag skal ikke blot være mere af det samme. Vi skal bruge de længere skoledage, som 

skolereformen giver efter næste sommerferie, til at lade skolen være et sted, hvor alle elever kan fordybe sig og 

glemme tiden. 



Bredt engagement 
Det er en fantastisk mulighed, vi har for at præge folkeskolen. Jeg ser en skole for mig, hvor skolens døre er åbne, 

og hvor skolen er åben for indtryk, viden og erfaring udefra. Hvor vi trækker på alle de mange stærke 

kulturinstitutioner og på det foreningsliv, som er med til at gøre Aarhus til en spændende og levende by. 

Det kræver en tæt dialog og et tæt parløb med folkeskolens parter. Som en kickstart havde jeg torsdag og fredag i 

denne uge derfor inviteret en masse folk med tilknytning til folkeskolen til et seminar, hvor vi sammen tog hul på 

opgaven. 

Det var blandt andet forældre, lærere, ledere, pædagoger, elever, organisationer og foreninger. Inden for de 

nærmeste uger bliver kulturliv, foreninger, interesseorganisationer og mange andre draget ind i drøftelserne. Jeg 

glæder mig personligt til at diskutere og debattere om knolde, bump og glidebaner på vej til den bedste folkeskole. 

Men jeg glæder mig allermest til at se de århusianske folkeskoler udforske det kolossale rum af lokale muligheder, 

plads til nye tanker og de positive undertoner, som jeg ser i fremtidens folkeskole. 

Folkeskolen står over for grundlæggende forandringer, og vi står i Aarhus over for at skulle lægge rammerne for 

den århusianske udgave af folkeskolereformen. Skal vi nå det fælles mål om en bedre folkeskole for alle, så 

kræver det et bredt engagement fra alle parter omkring folkeskolen. 
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