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Budgetforslag fra SF og Enhedslisten til budget 2021 
 
En bedre skoledag i udskolingen og flere i erhvervsuddannelse  
 
SF og Enhedslisten foreslår at der afsættes 10 mio. kr. over 5 år til et løft af udskoling med fokus 
på at understøtte udvikling af et systematisk, forenklet og bæredygtigt samarbejde med 
erhvervsuddannelserne. 

 
Det skal bidrage til at styrke elevernes glæde ved at gå i skole og kvaliteten i deres læringsprocesser. 

Og at styrke grundlaget for deres uddannelsesvalg ved at skabe et mere mangfoldigt billede af det 
ungdoms- og voksenliv, som skolen peger frem mod  

 
Hovedparten af midlerne afsættes til at (videre)udvikle og drifte praksisfaglig undervisning i 

samarbejde med erhvervsuddannelserne. Dette skal styrke elevernes motivation og faglige læring 
samt deres indsigt i uddannelser og jobs. Kompetenceløft, ungeinddragelse og 
forældreinddragelse medtænkes.   

Der afsættes desuden delbeløb til i) etablering af erhvervspraktikker i samarbejde med erhvervslivet 
med fokus på værdi for eleverne og ii) videreførelse af arbejdet mere motiverende og varieret 
undervisning i udskolingen via det bydækkende udskolingsnetværk og skolernes lokale 
ressourcepersoner. 
 
Begrundelse 
Eleverne i de ældste klasser efterspørger en mere varieret undervisning, hvor de har en aktiv rolle 
og arbejder praktisk og undersøgende med rigtige problemstillinger. Men de møder ofte en 
stillesiddende undervisning med et ensidigt bogligt indhold med et snævert fokus på, at de bliver 
klar til folkeskolens afgangsprøve. Alt for mange elever i Aarhus er ikke glade for deres skole, 
keder sig og oplever at de ikke har indflydelse på undervisningen og skolen. Samtidig er der alt for 
få unge i Aarhus der vælger en erhvervsuddannelser. 
 
Flere i erhvervsuddannelse vil være godt for de unge, og er vigtigt for at imødekomme behovet for 
mere faglært arbejdskraft. Vi er også bundet af nationale og lokale måltal, som vi er langt fra at 
opfylde. Udskolingens stillesiddende og ensidigt boglige undervisningspraksis understøtter ikke 
flere i erhvervsuddannelse og derfor er der brug for politisk handling.   
Aktuel landsdækkende og lokal viden om faldende trivsel og motivation samt stigende fravær i 
udskolingen understreger behovet for at styrke anderledes veje til faglig læring på og udenfor 
skolens matrikel. Udsagn fra elever og skoler peger på, at bl.a. læringsforløb i samarbejde med 
virksomheder og erhvervsuddannelser styrker motivation og læring ved at koble læring i fagene 
med elevernes hverdag og omverdenen generelt. Folkeskolerne i Aarhus ser generelt meget 
positivt på samarbejde med erhvervsliv og erhvervsuddannelser. De peger fx på, at når 
samarbejdet fungerer bedst, opleves det som eksemplarisk ift. at koble fagenes teori og praksis. 
Erfaringer både her fra Aarhus og fra andre kommuner viser, at et systematisk samarbejde med 
erhvervsuddannelser og virksomheder forudsætter understøttelse af opgaven. Erfaringer fra de 
tidligere udskolingsmidler i Aarhus viser, at central finansiering skaber forudsætninger for at løfte 
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samarbejdet i det ønskede omfang. Mere end 10.000 aarhusianske folkeskolelever gennemførte 
dengang praksisfaglige undervisningsforløb på erhvervsuddannelserne. I dag er der ikke længere 
afsat midler særskilt til udskolingen og for af få flere i erhvervsuddannelse. Samarbejdet er 
vanskeligt at løfte uden økonomisk og organisatorisk understøttelse. Der er ikke afsat en fast 
finansiering hertil og en ny afdækning viser, at skolerne i stigende grad fravælger disse 
samarbejder på grund af udgifter, som de ikke kan betale.  
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og SF’s byrådsgruppe  
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