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Opnåelse af den kommunale gennemsnitsudgift pr. skoleelev 

Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist, borgere, fagforeninger og forældreorganisationer 

 

I Kend Din Kommune 2020 [1] ses det, at Aarhus Kommune har en udgift på 80.682 kr. pr. 

skoleelev. Til sammenligning ligger den kommunale gennemsnitsudgift på 87.639 kr. og 

København Kommunes udgift på 90.084 kr. Det placerer altså Aarhus med udgift som er ca. 

7.000 kr. lavere end den gennemsnitlige og knap 10.000 kr. under Københavns udgift.  

Alt i alt giver det vores kommune en placering i den billigste tredjedel, når det omhandler 

skoledriften blandt landets kommuner.  

 

Dette kan forklare den generelt faldende forældretilfredshed, som vi så i den nyeste lokale 

forældretilfredshedsundersøgelsen. Den viste også, at kun 55,8 pct. [2] af forældrene i Aarhus 

er tilfredse med den faglige støtte til deres barn. Det kan også forklare, at 12 pct. af 

kommunens børn ikke opnår 02 i dansk og matematik.. Det til trods for, at Aarhus kan prale 

af at være en kommune med en lav gennemsnitsalder, formår vi altså ikke at skabe en 

folkeskole som lever op til forventningerne. Det skyldes uden tvivl, at lærere, pædagogere og 

folkeskolerne generelt er pressede. Overskuddet til differentieret undervisning er med stor 

sandsynlighed ikke til stede. Og det kommer til at handle om kvantitet fremfor kvalitet. Det 

skal vi have ændret på. Vi skal tilbyde den højest mulige kvalitet i de aarhusianske 

folkeskoler.  

 

Derfor foreslås det, at der budgetteres med en opnåelse af den kommunale gennemsnitsudgift 

pr. skoleelev. En tilførsel af knap 7.000 kr. pr. elev. Denne økonomiske udgift vil kunne 

skabe en langt bedre og velfungerende folkeskole, hvor elever og medarbejdere trives og 

mødes i øjenhøjde. Samtidig vil en tilføjelse af ressourcer medføre, at folkeskolelovens §3 i 

højere grad vil blive udmøntet og tilbudt til børn og unge som periodevis har behov for støtte. 

Og at Klagenævnet for Specialundervisnings kendelse bliver efterlevet straks efter 

afgørelsen, da det gavner både trivsel og elevens tarv.  

 

   

 


