
Legeplads til Sødalskolen 
  
At 1) der afsættes 10 mio. kr. til ny legeplads ved Sødalskolen samt andre mindre forbedringer på 
skolen. Skolen opfordres til at supplere pengene med en ansøgning om tilskud fra Lokale og 
Anlægsfonden  
  
Begrundelse 
Syd for Gellerup ligger Sødalskolen Skolen der er en god og velfungerende dansk folkeskole. 
Skolen løfter også væsentlige sociale opgaver og Sødalskolen har brug for byrådets opbakning for 
at opnå en højere egenskoleandel. En af vejene er at investere i en ordentlig legeplads til børnene 
og sikre skolen et mindre beløb til en tiltrængt renovering. 
  
Med visionen om ’Aarhus – en god by for alle’ og børne- og ungepolitikken har byrådet vedtaget 
høje ambitioner for alle aarhusianske børn og unge. At være tilpas, have gode kammerater og 
opleve tryghed er afgørende for både faglig, personlig og social udvikling.   
Årsberetningen for 2019 viser imidlertid, at der er grupper af børn og unge på tværs af 0-18-års 
perspektivet, som af forskellige grunde er sårbare eller udsatte, f.eks. på grund af deres sociale 
baggrund, særlige behov eller decideret social udsathed.  
Den seneste Inklusionsopgørelse viser, at udsatte børn og unge fortsat klarer sig dårligere end 
ikke-udsatte i forhold til alderssvarende sprog ved 3 år, det faglige niveau og det atpåbegynde en 
ungdomsuddannelse. Yderligere er fraværet blandt udsatte og sårbare børn og unge stigende. Det 
er alt sammen fakta, som peger på et behov for en yderligere indsats i forhold til sårbare og 
udsatte børn og unge.  
Et element heri er at understøtte kammeratskabseffekten i skoletiden i de dele af Aarhus, hvor 
udfordringerne er mange. Med aftalen om nyt skoletilbud i vestbyen er der taget et væsentligt 
skridt i forhold til at omdannelsen af Gellerup, Toveshøj og Bispehaven kan blive succesfuld, men 
der er brug for også at give Sødalskolen et løft. 
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