
 

 

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	  or-‐‑
ganiseret	  i	  et	  partnerskab	  mellem	  Århus	  
Ungdommens	  Fællesråd	  (ÅUF)	  og	  Magi-‐‑

stratsafdelingen	  Børn	  og	  Unge.	  	  
	  

Aarhus Kommunes Børn & Unge-byråd  
C/O ÅUF 

Sankt Nicolaus Gade 2 
DK-8000 Århus C 
tlf. +45 8613 8911  

Web: www.ungebyraad.dk 
E-mail: ungebyraad@ungebyraad.dk 	  

Høringssvar	  til	  nedlæggelse	  af	  Center	  10	  som	  følge	  af	  budget	  2016-‐2019.	  	  
	  
Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  stiller	  sig	  yderst	  kritiske	  overfor	  Aarhus	  Kommunes	  
Byråds	  beslutning	  om,	  at	  Center	  10	  skal	  nedlægges	  fra	  august	  2017.	  
	  
Vi	  er	  bekymrede	  for,	  at	  nedlæggelsen	  af	  Center	  10	  vil	  medføre	  et	  endnu	  
større	  fald	  i	  antallet	  af	  elever,	  som	  søger	  10.	  klasse,	  fordi	  muligheden	  for	  
dette	  bliver	  yderst	  begrænset	  i	  Aarhus	  Kommune.	  Ungebyrådet	  ser	  ligele-‐
des	  et	  stort	  problem	  i	  den	  geografiske	  placering	  af	  10.	  klasse	  udbuddet	  når	  
Center	  10	  nedlægges.	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet	  ser	  gerne,	  at	  behovet	  for	  en	  
større	  geografisk	  spredning	  ikke	  sker	  fremadrettet,	  men	  derimod	  undersø-‐
ges	  med	  det	  samme	  i	  forbindelse	  med	  nedlæggelsen	  af	  Center	  10.	  	  

Center	  10	  tilbyder	  ydermere	  et	  anderledes	  miljø	  end	  de	  resterende	  
folkeskoler	  med	  10.	  klasse.	  Her	  er	  der	  en	  anden	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  sig	  
både	  personligt	  og	  fagligt,	  samt	  forberede	  sig	  til	  den	  ungdomsuddannelse	  
der	  kommer	  efter.	  Center-‐10	  har	  også	  et	  stort	  udbud	  af	  forskellige	  linjer,	  
som	  vi	  gerne	  ser	  realiseret	  på	  de	  tre	  skoler	  med	  10.	  klasser.	  Hermed	  sagt,	  
at	  selvom	  de	  tre	  skoler	  godt	  kan	  rumme	  antallet	  af	  10.	  klasseelever,	  så	  er	  
fysisk	  plads	  ikke	  lig	  med	  at	  læringsmiljøet	  kan	  overføres	  fra	  en	  skole	  til	  en	  
anden.	  Vi	  er	  derfor	  glade	  for	  at	  læse,	  at	  Børn	  og	  Unge	  vil	  sikre	  at	  de	  kompe-‐
tencer	  og	  erfaringer	  Center	  10	  har	  opbygget	  videreføres	  i	  de	  fremtidige	  til-‐
bud.	  	  

Vi	  er	  slutteligt	  positive	  over	  for,	  at	  erhvervsskolerne	  vil	  oprette	  10.	  
klasser,	  idet	  det	  vil	  give	  gode	  fremtidsmuligheder	  for	  de	  unge,	  som	  ikke	  
skal	  videre	  på	  en	  gymnasial	  uddannelse.	  Yderligere	  er	  vi	  glade	  for,	  at	  der	  i	  
forbindelse	  med	  en	  ny	  vision	  for	  10.	  klasser,	  bliver	  undersøgt	  om	  der	  kan	  
opstå	  et	  samarbejde	  med	  de	  gymnasiale	  uddannelser.	  	  
	  
I	  forhold	  til	  ressourcerne	  i	  forbindelse	  med	  salg	  af	  Center	  10,	  så	  er	  vi	  glade	  
for,	  at	  en	  stor	  del	  af	  pengene	  vil	  gå	  til	  RULL,	  og	  dermed	  gå	  direkte	  til	  for-‐
bedringer	  af	  vores	  folkeskoler	  i	  Aarhus	  Kommune.	   
	  
Med	  venlig	  hilsen	  og	  på	  vegne	  af	  Børn	  og	  Unge-‐byrådet,	  
	  
Yassine	  Lamrani	  Alaoui	  	  
Ungeborgmester	  	  
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