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Emne: VS: Anmodning om aktindsigt

Kategorier: Oscar; Kamilla

Til Jurateamet 
 
Til besvarelse. 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren H.L. Nielsen 
Specialkonsulent 

M: 89404716 E: shln@aarhus.dk 
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Fra: Lene Aabye Møller <lene.aabye@gmail.com>  
Sendt: 13. juni 2019 09:57 
Til: MBU-Admin-Kommunikation <kommunikation@mbu.aarhus.dk> 
Emne: Anmodning om aktindsigt 
 
Anmodning om aktindsigt  vedrørende modtagelsesklasser. 
 
I foråret 2017 anmodede undertegnede om, at en hel modtagelsesklasse på Center10 blev tilmeldt 
prøverne. Det blev nægtet. Der var en dialog mellem Center10’s ledelse og Børn og Unge i den anledning. 
Jeg vil gerne have udleveret dokumenterne om sagen. 
 
På min foranledning forespurgte den pædagogiske leder på Tranbjergskolen i starten af skoleåret 
2017/2018 i Børn og Unge, hvordan reglerne for prøveadgang for elever i modtagelsesklasser er. Jeg vil 
gerne have udleveret forespørgsel og svar. 
 
På min anmodning forespurgte den pædagogiske leder på Tranbjergskolen i foråret 2018 hos Børn og 
Unge om, hvilket regelsæt Århus Kommune følger på modtagelsesklasseområdet. Jeg vil gerne have 
udleveret forespørgsel og svar. 
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Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er det blevet oplyst, at eleverne på C-trinnet på Tranbjergskolen 
modtager undervisning i hele skolens fagrække. Det gjorde de ikke i september 2018. Jeg vil gerne have 
udleveret dokumenter, der viser, fra hvornår der er indført undervisning i fx naturfagene. 
 
I efteråret 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at hæve max-antallet af elever i modtagelsesklasserne 
fra 12 til 15. Det førte til en løbende dialog mellem Tranbjergskolen og Børn og Unge gennem resten af 
skoleåret. Århus Lærerforening var også ind over sagen. Jeg vil gerne have udleveret dokumenterne i 
sagen, og jeg vil gerne have udleveret de dokumenter, der viser skolelederens overvejelser af det 
pædagogisk forsvarlige antal elever i klasserne. 
 
Hvis der er tvivl om, hvilke dokumenter jeg ønsker, kan jeg kontaktes telefonisk. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lene Aabye Møller 
Tlf: 40417458 
Mail: lene.aabye@gmail.com  
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