
Aarhus d. 17/12 2015 

Udtalelse fra Hasle Skoles  skolebestyrelse og MED-udvalg til høring vedr. 
Spareforslag Budget 2016-2019 

 

 

 

Udtalelse til besparelsesforslagets punkt 5.50 1 

 

Forslaget betyder, at Hasle Skole skal finde plads til ca. 100 kommende børnehaveklassebørn gennem sko-

leårets sidste 6 uger, hvor skolen fungerer med almindelig undervisning i alle klasser. Det skal sammenhol-

des med, at vi ved Bakkens (ekstern SFO-afdeling) nedlæggelse i 2016 får ombygget indskolingsafdelingen 

til fortrinsvis fælleslokaler, der er i brug gennem hele dagen. Vi har således ingen ledig lokalekapacitet og 

kan med vores nuværende lokalesituation under ingen omstændighed rumme 100 ekstra indskolingsbørn. 
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Nedlæggelse af Center 10 

 

Hvis tanken er at sælge Center 10’s bygninger, vil vi på det kraftigste anbefale, at Børn og Unge gør, hvad 

der er i deres magt for at undgå, at en privatskole etablerer sig på stedet. 

Hasle Skole såvel som Møllevangskolen har en særlig udfordring i og med, at ca. halvdelen af vores elever 

har en anden etnisk baggrund end dansk. Vi kæmper stædigt og pt. heldigvis med succes for at vise, at en 

etnisk sammensat skole også kan være en god skole. Det er typisk danske middelklassefamilier, der giver 

den største udfordring i den sammenhæng, idet de er hurtigst til at skrive børn ind i privatskole. 

Både Møllevangskolen og Hasle Skole afspejler i øjeblikket fint elevsammensætningen i lokaldistrikterne. 

Det kunne vi frygte blive ødelagt, hvis en privatskole på den måde bliver lige så let at komme til som di-

striktsskolen. 

 

I øvrigt finder vi det vigtigt, at antallet af pladser på 10. klassecentrene matcher behovet, og at der i den vur-

dering også tages højde for centrenes geografiske placering, således at alle centrene ikke placeres i Syd-

byen. 
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Effektivisering af It-support …. 

 

Vi hilser bestræbelserne på at forbedre IT-strukturen velkommen.  

Vi er dog overbevist om, at der trods forbedringer på IT-strukturen i fremtiden stadig vil være et dagligt behov 

for akut teknisk it-support i et undervisnings- og læringsmiljø. Hvis en lærers forberedelse og gennemførelse 

af undervisningen beror på it, siger det sig selv, at der er brug for akut og hurtig hjælp dagen igennem. Vi 

mener derfor ikke, det er holdbart at centralisere strukturen som foreslået. De lokale tekniske it-support bør 

derfor bevares, så den varetages af faste medarbejdere ansat på de enkelte skoler. Der er brug for løbende 



hjælp, kontakt og vejledning af de enkelte medarbejdere på skolen. Skolerne vil derfor være nødsaget til at 

opretholde en sådan medarbejdergruppe, hvilket vil øge udgifterne til området. 

Vi ser ikke noget til hinder for at support i forhold til daginstitutionsområdet og FU kan etableres sideløbende. 
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