
Referat af Fællesmøde for skolebestyrelser i Aarhus 

d. 5. september kl. 19.30-21.30 på Samsøgades Skole 
 

Punkt Referat 

Velkomst og præsentation  

Oprids af situationen lige nu Vi ændrer sprogbrugen fra besparelser til forringelser. 

De nye forringelser erstatter ikke det ”gamle” katalog. 

Forslag nr 1+2+17+18 i det ”gamle” katalog er revideret og er 

nu forslag nr 17-20. Der ud over er der tilføjet nye forslag nr 

21-23. Der skal spares lidt mindre. 

Høringsfrist er stadig d. 12/9 kl 12.00 på de ”gamle” forslag, 

mens fristen for høringssvar til de nye forslag er d. 16/9 kl. 

12.00. 

 

Arbejde i mindre grupper med 

input til et høringssvar  

– hver gruppe sender input til 

rikke.lysholm@gmail.com 

inden weekenden 

SOF Aarhus arbejder på et høringssvar sammen med ÅFO og er 

også i dialog med Skolelederne og Lærerne på 

foreningsniveau. 

Der ud over vil vi gerne lave et høringssvar fra alle 

skolebestyrelserne på baggrund af aftenens drøftelser. 

Bestyrelsen sammenskriver det i weekenden. 

Vi blev enige om at skrive inden for følgende områder – 

tovholder i parentes: 

 Forringelser – nej tak (SOF) 

 Centralisering inkl adm. Fællesskaber og bestyrelsernes 

kompetence (Jakob) 

 Besparelse SFO, DT, FU og tidlig indsats (Thomas) 

 Vedligeholdelse af bygninger (Kaja) 

 Effektiv klassedannelse (Frank) 

 Tidlig SFO start (Gry og Anne) 

 Forslag til forældreinfo (Gry/Anne) 

 Rammebesparelser (Janus) 

 Processen (Cecilie) 

 Forslag til besparelser centralt (Rikke) 

 CFL (?) 

 

Brug FB-gruppen til at skrive ud efter hjælp. 

De enkelte skoler skal stadig lave høringssvar, men kan f.eks. 

henvise til det fælles og så tilføje noget specifikt for egen 

skole. 

Drøftelse af andre aktioner 

og nedsættelse af forskellige 

”aktionsudvalg”. 

 

Det er vigtigt at ”gryden holdes i kog” – kampen mod 

forringelser er slet ikke overstået. 

Det er vigtigt fortsat at engagere og involvere forældrene lokalt 

og på Bevar-gruppen på FB. 

Det er også vigtigt at blive ved med at have pressedækning – 

skriv læserbreve, inviter pressen til lokale aktioner osv. 

Vi skal fastholde pressens fokus på forringelser og passe på 

dagsordenen ikke kun bliver dårlig budgetlægning sidste år. 

Det er vigtigt at stadig bliver flere i Bevar-gruppen og at alle gør 

noget for at booste underskriftsindsamlingen. 

Følgende aktioner arbejdes der videre med: 

mailto:rikke.lysholm@gmail.com


 Brev til de enkelte politikere (Rikke ultimo sep) 

 Demonstration (Katrine) 

 Video evt. i samarbejde med DSE og B&U byråd (Janus 

og Heidi) 

 Borgermøde 

 Lokale initiativer (Hver skolebestyrelse – man kan evt. 

oprette en lokal aktionsgruppe) 

  

 


