
 

 

Børn og Unge-byrådet i Aarhus består af 

31 unge i alderen 13 til 17 år og beskæfti-

ger sig med alle spørgsmål, der vedrører 

børn og unge i kommunen. Byrådet er 

organiseret i et partnerskab mellem Århus 

Ungdommens Fællesråd (ÅUF) og Magi-

stratsafdelingen Børn og Unge.  
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Høringssvar til forslag til besparelser i Børn og Unge   
 
Vi i Børn og Unge-byrådet er glade for at blive hørt, når det kommer til be-

sparelser i Børn og Unge. Vi er overordnet set positive over for hvorpå, be-

sparelserne rammer, og vi vil gerne rose det overordnede sparekatalog i ly-

set af, at besparelserne ikke kan stoppes.   

 

Især det tværgående forslag med tidligere start i henholdsvis børnehave, 

SFO og ungdomsklub ser Børn og Unge-byrådet god mening i. Vi er dog be-

tænkelige ved den tidligere børnehavestart, da vi er bekymrede for, om det 

kan gå ud over de enkelte børns udvikling. Vi er derimod meget positive 

over for den tidligere start i både SFO og ungdomsklub, da vi synes, det er 

godt med den glidende overgang, hvor børnene har mulighed for at lære de 

nye omgivelser at kende. Hvorvidt tidligere start i ungdomsklub vil fastholde 

flere unge i at komme i ungdomsklub, ser vi dog skeptisk på.  

 

I forhold til nedlæggelsen af Center-10, er vi bekymrede for, om der vil være 

lige så gode muligheder for at gå i 10. klasse på de andre skoler i Aarhus 

Kommune. Center-10 har mange forskellige linjer, som vi gerne ser bliver be-

varet på de resterende 10. klasse-linjer. Derfor er vi også meget positive over 

for, at erhvervsskolerne vil oprette 10. klasser, idet det vil give gode frem-

tidsmuligheder for de unge, som ikke skal videre på en gymnasial uddannelse. 

Det er ligeledes en udfordring, at det med nedlæggelsen af center-10 kun er 

muligt at tage 10. klasse i Område Syd.   

 

Angående reduceringen og omlægningen af ressourcer til sprogstøtte til to-

sprogede elever, så forstår vi godt, at investeringen i den tidlige sprogstimu-

lerende indsats over for for børn med sproglige udfordringer kan 

medføre et fald i behovet for sprogstøtte i folkeskolen. Vi er dog 
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bekymrede for, hvordan samarbejdet mellem skole og hjem vil kunne funge-

re uden denne tosprogede lærer, eftersom det jo oftest ikke kun er eleverne, 

som har udfordringer med det danske sprog, men også deres forældre.  

 

Afslutningsvis stiller vi os meget kritiske over for spareforslaget vedrørende 

lokalefællesskaber mellem skoler og FU-tilbud. Selvom det vil give en bedre 

lokaleudnyttelse, og vil kunne understøtte samarbejdet mellem lærere og 

pædagoger, så mener vi, at det vil medføre et fald i brugen af FU-tilbud. På 

grund af den længere skoletid, bruger vi næsten hele vores dag i skolens 

lokaler og har derfor brug for et miljøskifte, når vi skal i ungdomsklub. Sko-

lens lokaler er bare ikke det samme som selvstændige ungdomsklubber, 

hvor atmosfæren og hyggen er en helt anden. Vi vil derfor gøre opmærk-

somme på, at flere lokalefællesskaber vil kunne medføre et stort fald i bru-

gen af ungdomsklub og derfor også et fald i medlemsindkomster.  

  

 

Med venlig hilsen og på vegne af Børn og Unge-byrådet, 

 

Yassine Lamrani Alaoui  

Ungeborgmester  

 
 


