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Emne Indstilling om udvidelse af dagtilbudskapaciteten i  
garantidistrikt Viborgvej 

Til Næstkommende rådmandsmøde 
 
 
 
1. Hvorfor fremsendes forslaget? 
 
Forslaget er sat på dagsordenen med henblik på en gennemgang af indstil-
lingen, forud for byrådsbehandlingen. 
 
 
2. Indstilling  hvad skal der tages stilling til?  
At (1) indstillingen om udvidelse af dagtilbudskapaciteten i garantidistrikt 
Viborgvej gennemgås og drøftes på rådmandsmødet. 
 
Planlægning og Pladsanvisning indstiller, at dagtilbudskapaciteten i garanti-
distrikt Viborgvej udvides med 13 nye dagtilbudsgrupper til fortsat sikring af 
pasningsgarantien. I garantidistrikt Viborgvej forventes et udbygningsbehov 
svarende til 15 dagtilbudsgrupper på fem års sigt. I årene efter 2025 forven-
tes børnetallet at stige yderligere, svarende til et behov for 35 dagtilbuds-
grupper i 2030. 
Dagtilbudsgrupperne opføres i tre forskellige anvisningsdistrikter i garantidi-
strikt Viborgvej:  
 

 Det indstilles, at der etableres fire dagtilbudsgrupper på Sabro Sko-
levej 2 i Sabro anvisningsdistrikt. Dagtilbudsgrupperne bidrager til 
fortsat sikring af pasningsgarantien i anvisningsdistriktet, hvor der 
aktuelt opleves en overbelægning på dagtilbudspladserne, og hvor 
der på fem års sigt forventes at være behov for fire yderligere dagtil-
budsgrupper.  
 

 Det indstilles, at der etableres otte dagtilbudsgrupper på Holmstrup-
gårdvej 34, der organiseres under Tilst dagtilbud. Dagtilbudsgrup-
perne bidrager til forsat sikring af pasningsgarantien i anvisningsdi-
striktet, hvor der på fem års sigt mangler syv dagtilbudsgrupper, sti-
gende til 14 dagtilbudsgrupper på 10 års sigt. Holmstrupgårdsvej er 
beliggende i Skjoldhøj anvisningsdistrikt. Dagtilbudsafdelingen orga-
niseres i Tilst dagtilbud, hvor Børn og Unge har haft svært ved at 
finde arealer, der er passende til dagtilbudsformål. Holmstrupgårdvej 
ligger tæt ved grænsen til anvisningsdistrikt Tilst, og placeringen af 
den nye ottegruppers dagtilbudsafdeling vil derfor fortsat sikre lokal 
pasning i garantidistrikt Viborgvej. 
 

BØRN OG UNGE 
Økonomi og Administration 
Aarhus Kommune 

Planlægning 
Grøndalsvej 2 
8260 Viby J 
 
Telefon: 41 86 44 16 
 
Direkte e-mail: 
sesaha@aarhus.dk 
 
Sag: 20/060760-5 
Sagsbehandler: 
Cecilie Sandkvist Hansen 
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 For at imødekomme behovet i Tilst anvisningsdistrikt indstilles også, 
at en eksisterende dagtilbudsafdeling på Græsvangen 48 i Tilst an-
visningsdistrikt, udvides med én gruppe.  
 

 
Programmering og projektering af de nye dagtilbudsgrupper forventes påbe-
gyndt ultimo 2020 til medio 2021, og bygningerne forventes at være klar til 
2021-2023. 
 
 
3. Hvilke ændringer indebærer forslaget? 
 
Indstillingen indebærer fortsat sikring af pasningsgarantien i Aarhus Kom-
mune ved at imødekomme den fremtidige vækst i børnetallet i garantidistrikt 
Viborgvej. 
 

4. Videre proces og kommunikation 
 
Indstillingen fremsendes til borgmesterens afdeling med henblik på snarlig 
byrådsbehandling. 
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Sektor Profitcenter/Projekt/Anlægsbevilling U/I/
Ramme

Tillægs-
bevillinger 

Tillægs-
bevillinger 

Tillægs-
bevillinger 

Tillægs-
bevillinger 

Tillægs-
bevillinger 

SUM

2020 2021 2022 2023 Efterfølg år
(1) (2) (3) (4) (5)

- 1.000 kr. - - 1.000 kr. - - 1.000 kr. - - 1.000 kr. - - 1.000 kr. -
                       
Tillægs-/Anlægsbevilling i alt 0 0 0 0 0 0

     
553 Børn og ungeområdet KB-bevilling. - Decentral Pasningsgarantien, særlige udfordringer U 0 -1.000 0 0 0 -1.000
554 Børn og ungeområdet - Anlæg Udvidelse med én DT-gr. på Græsvangen 48 i Tilst U 100 3.000 400 0 0 3.500

Otte nye dagtilbuds-grupper på Holmstrupgårdvej 34 U 300 14.850 13.850 0 0 29.000
Fire nye DT-grupper på Sabro Skolevej 2 U 100 1.500 12.400 0 0 14.000

920 Reserven Anlægsreserve U 0 0 -11.458 -34.042 0 -45.500
998 Renter og finansiering Kontante beholdninger U/I -500 -18.350 -15.192 34.042 0 0
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Nøgletal – Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Viborgvej

Nøgletal    
  2020-
priser
 

Byggeri  
(kr.) (t.kr.) (t.kr.)

Enheder M2 i alt
Pris pr. 

m2

Brut-
toudgift i 

alt

Net-
toudgift i 

alt

Ny firegruppers 
dagtilbudsafde-
ling på Sabro 
Skolevej 2 4 800 17498 14.000 14000
Ny ottegruppers 
dagtilbudsafde-
ling på Holm-
strupgårdsvej 
34 8 1600 17498 28.000 28000
Nedrivning af 
eksisterende 
bygningsmasse 
på Holmstrup-
gårdsvej 34 0 0 1.000 1000
Udbygning af 
én dagtilbuds-
gruppe på 
Græsvangen 
48 1 200 17498 3.500 3500

I alt, byggeri 
(a)

13 2.600 17.882 46.500 46.500

  
Grund   

(kr.) (t.kr.) (t.kr.)

 Bygge-
rets-m2

Udgift 
pr. byg-
gerets-

m2

Brut-
toudgift i 
alt/værdi 
af grund

Netto-
udgift i 

alt

I alt, grund (b)
Sum (a+b) 2.600 17.882 46.500 46.500

BØRN OG UNGE
Økonomi og Administra-
tion
Aarhus Kommune

Planlægningsafdelingen
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

Direkte telefon: 41 86 44 
16

Direkte e-mail:
sesaha@aarhus.dk

Sag: 20/060760-2
  
Sagsbehandler:
Cecilie Sandkvist Hansen
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Emne Byrådsindstilling: Svar på forslag fra Børne- og Ungebyrådet 
Om ret til at kende børn og unges rettigheder

Til Rådmanden   

1. Hvorfor fremsendes forslaget?
Direktør Martin Østergaard Christensen har sat forslaget på dagsordenen 

med henblik drøftelse og godkendelse af svaret på beslutningsforslaget fra 

Børn og Ungebyrådet

Da det ene beslutningspunkt vedrører Sociale forhold og Beskæftigelse, er 

der udarbejder en fælles indstilling. Indstillingen behandles parallelt på råd-

mandsmøde i Sociale forhold og beskæftigelse.

2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til?

At 1) Bilag 1 – ”Svar på forslag fra Børne- og Ungebyrådet om ret til at ken-
de børn og unges rettigheder” drøftes og godkendes med eventuelle tilpas-
ninger aftalt i mødet.

3. Hvilke ændringer indebærer forslaget?
Med besvarelsen foreslås

At skolerne som led i deres løbende drøftelser om undervisningens ind-

hold og organisering tager stilling til, hvordan man lokalt indtænker un-

dervisning i børn og unges rettigheder

at Sociale Forhold og Beskæftigelse tilstræber en mere ensartet og sy-

stematisk praksis, hvor forvaltningen henvender sig direkte til børn og 

unge og gør opmærksomme på deres ret til en bisidder

4. Videre proces og kommunikation
Indstillingen forventes byrådsbehandlet den 18. november med en eventuel 
udvalgsbehandling den 25. november og andenbehandling 2.eller 3. decem-
ber.

BØRN OG UNGE
Strategi og Udvikling
Aarhus Kommune

Sekretariat-Rådhuset
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Direkte telefon: 89 40 47 16

Direkte e-mail:
shln@aarhus.dk

Sag: 20/065767-8
Sagsbehandler:
Søren H. L. Nielsen
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Emne Opsamling på studieseminar
Til Rådmand

 

1. Hvorfor fremsendes forslaget?
Forvaltningschef Ole Kiil Jacobsen har sat forslaget på dagsorden, med hen-
blik på at drøfte og træffe beslutning vedr. den endelige opfølgning og op-
samling på Børn og Unge-udvalgets studieseminar den 21. oktober 2020. 
Herunder en drøftelse af, hvordan de politiske tilkendegivelser omkring ret-
ning for det videre arbejde kan sikre fremdrift for udviklingsarbejdet.

2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til?
På baggrund af de enkelte oplæg og Børn og Unge-udvalgets drøftelser af 
de faglige temaer på studieseminaret: Den fritids- og ungdomspædagogiske 
vision og udviklingen af et nyt 10. klassestilbud i Aarhus Kommune, præsen-
teres hovedpointerne fra drøftelserne og de politiske tilkendegivelser om ret-
ning for det videre arbejde.

Derudover følges der op på de konkrete bestillinger udvalgsmedlemmerne 
havde på dagen. Med afsæt i præsentation og opfølgning ønskes det:

At rådmanden drøfter og træffer beslutning om form og indhold af 
den endelige opsamling på studieseminaret. 
At rådmanden drøfter og træffer beslutning om, hvordan der følges 
op på udvalgsmedlemmernes bestillinger.
At rådmanden drøfter og beslutter, hvordan de politiske tilkendegi-
velser skal sætte retning for udviklingsarbejdet.

3. Hvilke ændringer indebærer forslaget?
Forslaget indebærer ingen ændringer.

4. Videre proces og kommunikation
På baggrund af behandlingen af punktet udarbejdes der en endelig opsam-
ling på studieseminaret.

Derudover udarbejdes der et materiale indeholdende svar og oplysninger på 
de konkrete ønsker og bestillinger, der blev fremsat ved drøftelserne på stu-
dieseminaret. Materialet sættes til behandling på et kommende udvalgsmø-
de.

BØRN OG UNGE
Pædagogik og Forebyggelse
Aarhus Kommune

Fritid, Uddannelse og Forebyg-
gelse
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

Direkte telefon: 41 86 46 50

Direkte e-mail:
angf@aarhus.dk

Sagsbehandler:
Anne Gaarde Fisker
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Emne Mulige projekter til den sociale investeringsfond, AAK 
 

Til Rådmandsmøde 27. oktober 
 
 
 

1. Hvorfor fremsendes forslaget? 
Rådmanden og direktøren skal den 28. oktober mødes med formanden for 
Rådet for Sociale investeringer for at drøfte eventuelle samarbejdsflader. 
 
På chefmødet den 1. oktober drøftede chefgruppen mulige projekter i Børn 
og Unge, som eventuelt kan spilles ind i den sociale investeringsfond i AAK, 
som administreres af Rådet. Disse er gengivet i dette notat, som har til for-
mål at klæde Direktør og Rådmand på til mødet med formanden for Rådet 
for Sociale investeringer. 
 
2. Indstilling  hvad skal der tages stilling til? 

Orienteringen skal fungere som baggrundsinformation til mødet med for-

manden for Rådet for Sociale investeringer. På mødet opfordres til at drøfte 

den problemstilling  som vi ofte har i Børn og Unge  at de eventuelle øko-

nomiske gevinster ved tidlige, forebyggende eller sundhedsfremmende ind-

satser først viser sig langt senere i børnenes liv og/eller i en anden sektor. 

Det er derfor afgørende at få drøftet, hvilken betydning det har for mulighe-

derne for at samarbejde om sociale investeringer, der har langsigtede inve-

steringspotentialer? 

 
3. Hvilke ændringer indebærer forslaget? 

3.1 Den Sociale investeringsfond i Aarhus Kommune 

I budgetforliget for 2018-2021 blev der afsat 40 mio. kr. til etablering af en 

social investeringsfond i Aarhus Kommune til at støtte nye sociale indsatser, 

som både kan skabe positive forandringer for borgerne og på sigt nedbringe 

de kommunale udgifter.  

 

Den sociale investeringsfond i Aarhus Kommune varetages af et eksternt 

råd  Rådet for Sociale Investeringer, som blev nedsat d. 29. april 2020. 

Fonden skal som udgangspunkt investere i indsatser i partnerskab med en 

udbyder (Aarhus Kommune) og en leverandør (fx en socialøkonomisk virk-

somhed). Indsatserne skal have til formål at skabe positive forandringer for 

borgerne, som også på sigt skaber mindre udgifter på de kommunale drifts-

områder. En del af en evt. gevinst ved investeringen skal tilgå fonden, så der 

kan igangsættes nye sociale investeringer. Der udarbejdes for den enkelte 

investering en samarbejdsaftale, hvori det præciseres hvilke beløb, der tilfø-

res fonden under hvilke forudsætninger. 

BØRN OG UNGE 
Pædagogik og Forebyggelse 
Aarhus Kommune 

Sundhed 
Grøndalsvej 2 
8260 Viby J 
 
Direkte telefon: 29 20 97 04 
 
Direkte e-mail: 
uph@aarhus.dk 
 
Sag: 20/082171-2 
Sagsbehandler: 
Ulla Parbo Hefsgaard 
Kasper Henriksen 
Esben Wendelboe Svendsen 
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Fonden vil derudover i mindre skala helt eller delvist kunne finansiere min-

dre, innovative indsatser direkte indenfor fondens formål, hvor det vurderes, 

at indsatserne ellers ikke ville blive sat i gang, og ikke naturligt bør finansie-

res fra allerede eksisterende budgetter i Aarhus Kommune.  

 

Fonden har en startkapital på 40 mio. kr. Det forudsættes, at fonden primært 

skal igangsætte investeringer, hvori der også indgår ekstern kapital (fx en 

ekstern fond).  

 

3.2 Mulige indsatser og projekter  

Nedenfor er en kort beskrivelse af indsatser og projekter i Børn og Unge, 

som eventuelt kan bringes ind ift. den sociale investeringsfond. Da der er en 

vis projektmæthed i organisationen, er der primært skitseret indsatser, som 

enten er kendte, igangværende (og efterspurgte) eller som forventes at blive 

foreslået i anden sammenhæng indenfor et år.  

 

Det bemærkes, at nogle af indsatserne forventes at give et direkte økono-

misk afkast og dermed ligge indenfor rammerne af den sociale investerings-

fond. Andre indsatser har den udfordring, at de eventuelle økonomiske ge-

vinster dels er vanskelige at måle og dels kan ligge mange år ude i fremti-

den. Dermed falder disse indsatser muligvis udenfor rammen af den sociale 

investeringsfond, men har et forventeligt klart investeringspotentiale idet de 

skaber tidlig opsporing af svære sundhedsmæssige udfordringer.  

 

Samarbejde mellem Børn og Unge og Center for ADHD 

Indsatsens formål og målgruppe hører under Alle Skal Med og foregår i 

samarbejde med Center for ADHD og Defactum (region Midtjyllands forsk-

nings- og konsulenthus), om at udvikle et online kompetenceudviklingsforløb 

til pædagoger og lærere i almenområdet. Indsatsen skal vise effekt på kort 

sigt for børn og unge med adfærdsvanskeligheder, ADHD/autisme spektrum 

forstyrrelser og lignende diagnoser ift. bedre trivsel samt udvikling af børne-

nes personlige, sociale og faglige kompetencer. På længere sigt kan det 

medvirke til mindsket fravær og mindsket eksklusion/behov for specialklas-

seplaceringer. Endelig kan indsatsen resultere i en mere omkostningseffek-

tiv kompetenceudviklingsløsning, der er mere fleksibel ift. det faglige perso-

nales arbejdsdage. Indsatsen er en nyudvikling på basis af flere velafprøve-

de programmer, herunder det amerikanske program Incredible Years/De 

Utrolige År og det svenske online forældreprogram iKomet. Begge pro-

grammer har vist betydelige og varige resultater for børn, familier og profes-

sionelle. Programmet består først af en udviklingsfase, hvorefter pædagoger 

og lærere afprøver kompetenceudviklingsforløbet, inden effekterne evalue-
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res mhp. videre udbredning. Udgiften estimeres samlet set til 4,5 mio. kr. 

ved afprøvning på lærere og pædagoger fra 12 skoler og 8 dagtilbud med 48 

fokusbørn i alt. Sideløbende med ansøgningen til Den Sociale Investerings-

fond i Aarhus Kommune forventes også at ansøge den nationale investe-

ringsfond af samme navn - Den Sociale Investeringsfond  

 

Det vurderes, at projektet i kraft af det faglige formål, de potentielle økono-

miske gevinster og ansøgningen om ekstern kapital passer ind i fondens 

målgruppe for sociale investeringsprojekter. Det skal dertil tilføjes, at styre-
gruppen for Alle Skal Med har behandlet og anbefaler, at kommunens socia-

le investeringsfond søges om midler til projektet. På den baggrund er projek-

tet i gang med at belyse de økonomiske rammer og tekniske detaljer bag en 

finansieringsaftale med fonden, hvilket indebærer et møde på fuldmægtigni-

veau omkring finansieringsbetingelser den 5. november 2020.  

 

Lær for livet  Læringsprogram for anbragte børn 

Lær for Livet er et landsdækkende læringsprogram for anbragte børn og 

børn i sårbare situationer. Gennem en helhedsorienteret indsats, skal pro-

grammet styrke læring og livsduelighed hos udsatte børn i tæt samarbejde 

med kommune og frivillige.  

 

Rådet for Sociale investeringer (Den sociale investeringsfond) er interesse-

rede i et case forløb med Lær for Livet i Aarhus Kommune tilrettelagt som en 

social effektinvestering. Der er tale om et 6-årigt forløb for anbragte børn og 

andre udsatte børn.  

 

I 2021 starter et nyt 6-årigt forløb op, og fra de igangværende deltagere ser 

resultaterne positive ud, idet de klarer sig bedre end andre anbragte børn. 

Egmont-fonden betaler 100.000 kr. pr. deltager, mens kommunerne selv 

skal betale 125.000 kr. pr. deltager. Afkast udbetales løbende i forbindelse 

med fastlagte milepæle undervejs i det 6-årige forløb. 

 

Det vurderes, at projektet i kraft af fondens tilkendegivelse og det faglige 

formål, er velegnet til en ansøgning om socialt investeringsprojekt. 

 

Overvægtsindsats til skolebørn 

Overvægt blandt børn og unge bliver stadig mere udbredt. Inden for de se-

neste 30 år er antallet af overvægtige børn og unge tredoblet i Danmark, og i 

Aarhus kommune er knap 20% af børnene i 9. klasse overvægtige. Over-

vægt har alvorlige konsekvenser for børnenes fysiske og psykiske helbred 

på kort såvel som lang sigt. Erfaringen viser, at ca. 70% af de børn som 

rammes af overvægt forbliver overvægtige som voksne og at overvægt har 
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en social slagside. Samtidig kan overvægt både svække den enkeltes livs-

kvalitet gennem mobning og andre psykiske udfordringer og lede til udvikling 

af en bred vifte af fysiske lidelser, herunder forhøjet blodtryk, hjerte-kar-

sygdomme og forstadier til type 2-diabetes.  

 

Indsatsen er en udvidelse af den eksisterende forebyggende indsats mod 

. Udvidelsen består i at dække 

0-6. klasse, henvise tidligere i forhold til graden af overvægt og tilbyde yder-

ligere familiebaseret vejledning. Indsatsen indeholder gruppebaseret rådgiv-

ning, henvisning til og indslusning i idrætstilbud og bevægelsesfællesskaber 

samt i nogle tilfælde hjemmebesøg og oprettelse af særlige forældregrupper, 

for at styrke forældrenes sundhedskompetencer til gavn for familiens frem-

adrettede helbred. 

 

Formålet er at fastholde et lavere eller stagnerende BMI-niveau for 70% af 

børnene 6 år efter indsatsen påbegyndes. Den primære målgruppe er børn i 

0.-6. klasse med BMI (body mass index) på over 27, mens den sekundær 

målgruppe er forældre til børn i målgruppen. Det årlige finansieringsbehov 

for indsatsen er 3.300.000 kr.  

 

Indsatsen 

 indtil udgangen af skoleåret 2020/2021. Da indsatsen 

skaber positive forandringer for borgerne og der på lang sigt forventes en 

økonomisk gevinst, vurderes det at indsatsen passer ind i fondens formål. 

Dog mangler partnerskabselementet og den beregnede økonomiske gevinst 

i form af sparede sundhedsudgifter ligger langt ude i fremtiden og uden for 

Magistratsafdelingen for Børn og Unge.  
 

Børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer 

Børn og unge, der vokser op i familier med alkoholproblemer, oplever ofte 

stor ensomhed og søger ikke hjælp fra udenforstående. Både på grund af 

loyalitet overfor for forældrene, og fordi børnene ofte ikke ved, hvordan de 

skal få hjælp eller ikke tør bede om hjælp. Senere i livet får disse børn oftere 

trivselsproblemer, alkoholproblemer og højere fravær end andre unge.  

 

Indsatserne består af en trivselssamtale med skolesundhedsplejersken i 3. 

y-

des af MSB med deltagelse af skolens sundhedsplejerske. Indsatsernes 

formål er at opspore børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer. 

Alkoholindsatserne medvirker til at løfte sundheds- og trivselsmæssige ud-

fordringer hos børnene og de unge og taler ind i Børn og Unges arbejde 

med mental sundhed generelt og den planlagte strategi for mental sundhed. 
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De foreløbige evalueringer er gode, når man ser på de tilbagemeldinger, vi 

får fra skolerne og de fagpersoner, som er involverede i indsatserne. Indsat-
serne i 3. og 5. klasse medvirker både til opsporing af børn, der vokser op i 

familier med alkoholproblemer, og til, at børnene får hjælp til trivselsproble-

matikker generelt. Samtidig styrker indsatserne samarbejdet lokalt mellem 

skolesundhedsplejersken og lærerne. 

 

Da alkoholindsatserne er forankret i MBU og MSB er der et tæt og konstruk-

tivt samarbejde mellem de to magistratsafdelinger ift. planlægning, evalue-

ring, kommunikation og koordinering. Formålet med samarbejdet er at være 

koordinerede ift. skolerne samt at sikre vidensdeling, læring og evaluering af 

effekter på tværs. 

 

l-

I den business case, som er lavet forud for budgetfor-

en stigning i antallet alkoholbehandlinger i MSB. Dette har vist sig, af flere 

grunde, at være et problematisk effektmål, som er vanskeligt at påvise. På 

baggrund af problemer med at påvise investeringseffekterne af alkoholind-

satserne i form af flere henvisninger til alkoholbehandlingen, er det derfor 

besluttet, at indsatserne lukker med udgangen af 2020. Det vurderes dog 

fortsat at være en meget vigtig og investeringseffektfuld indsats at viderefø-

re.  

 

Det årlige finansieringsbehov for indsatserne er 1.428.770 kr. Det vurderes 

at indsatserne vil passe ind i fondens formål, dog mangler partnerskabsele-

mentet og de økonomiske gevinster kan være vanskelige at beregne.  

 

Mental sundhed på skoleskemaet 

Indsatsen udspringer af arbejdet med Strategi for mental sundhed, idet det 

foreslås at afprøve en model for mental sundhed på skoleskemaet. Det kun-

ne være afprøvning af det norske program, LINK (Livsmestring i norske 

klasserom), eller et andet lignende afprøvet program. Formålet er at give alle 

eleverne kompetencer som fremmer trivsel og livsmestring og som under-

støtter fællesskaberne i klassen og på skolen. Livsmestring kan tænkes ind i 

mange skolefag, fx dansk, samfundsfag og gymnastik som en naturlig del af 

undervisningen med fokus på trivsel, kompetencer og udfordringer både for 

fællesskabet og den enkelte.   

 

LINK-programmet består af et læringsforløb af 2 dages varighed, og med en 

opfølgningsdag ca. ½ år efter opstart, som klæder lærerne og det pædago-

Punkt 5, Bilag 1: Rådmandsindstilling - mulige projekter til den sociale investeringsfond i AAK_DOCX.PDF



12. oktober 2020 
Side 6 af 8 

giske personale på til at sætte trivsel og livsmestring på skoleskemaet. Der 

kunne arbejdes med en model, hvor f.eks. 10 lærere og konsulenter uddan-

nes til fremadrettet at kunne stå for undervisningen på skolerne. Engangs-

udgiften hertil estimeres til 200.000 kr. inkl. frikøb. Herefter estimeres den 

årlige udgift til 1.000 kr. ved tre hold årligt (heri er indregnet frikøb af under-

visere, mens skolerne selv dækker personalets tid til deltagelse).  

 

Grundet det forholdsvist lille investeringsbehov vurderes det, at indsatsen 

ligger indenfor rammen af fondens sekundære formål målrettet mindre, in-

novative indsatser direkte indenfor fondens formål. 

 

Herudover kan andre indsatser i regi af strategi for mental sundhed være 

relevante, f.eks. at se på mulighederne i regi af ULF for at etablere og styrke 

samarbejde med organisationer som Red Barnet, Børns Vilkår mv. om un-

dervisningsforløb i regi af åben skole, samt med at formidle information til 

skoler, klubber osv. om f.eks. Børneportalen og Børnetelefonen. 

 

 
Projekt 16-18+ - modtagelsesklasser (DSA-området) 
De ældste børn og unge i modtagelsesklasse, som er kommet til Danmark 
sent i skoleforløbet, kommer med store håb og drømme for deres fremtid. 
Samtidig oplever de forskellige udfordringer til at lære at navigere i såvel 
egen tilværelse som i det danske samfund, både som individer, og som en 
del af fællesskabet. Der er tale om en differentieret målgruppe med vidt for-
skellige baggrunde for så vidt angår sprog, kultur, faglighed, socialt og ind-
læringsmæssigt. Gruppen spænder over velfungerende unge, der har en 
stabil skolebaggrund og unge, som er kommet til Danmark med en tung 
historik. Der er således store variationer i såvel social sammenhæng som i 
faglighed og det kræver et særligt fokus og for nogens vedkommende en 
massiv indsats, at ruste disse unge til at møde fremtidens udfordringer. 
 
En analyse af modtagelsesklasseområdet i Aarhus Kommune i 2016 viste, 
at især de unge, som ankommer sent i skoleforløbet, har en udfordring med 
at opnå adgangsgivende karakterer til en ungdomsuddannelse.  
Der er derfor allerede igangsat en række initiativer med henblik på at styrke 
kontinuiteten og skabe bedre betingelser for den vej de unge kommer gen-
nem uddannelsessystemet og samtidig opnår kendskab til og inddragelse i 
et fritids- og ungdomsmiljø. Blandt disse initiativer er der etableret et speci-
fikt og målrettet udviklingsprojekt i samarbejde med erhvervsuddannelserne.  
 
Projektets overordnede formål er,  ud over 
den faglige og sproglige kompetenceudvikling  gennem den almene under-
visning får mulighed for at tilegne sig viden om det danske uddannelsessy-
stem via pædagogiske og praktiske undervisningsforløb. Målet er således, at 
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eleverne i overgangen til en ungdomsuddannelse blandt andet får et billede 
af det danske uddannelsessystem, for at de på sigt kan få en kvalificeret 

 
 
Projektet blev igangsat ultimo 2018 i samarbejde med Aarhus Business 
School, JU Green, SOSU Østjylland og Aarhus Tech med målrettede hold-
undervisningsforløb i op til 7 uger fordelt over et skoleår for de ældste mod-
tagelsesklasseelever fra Tranbjergskolen. Forløbene veksler mellem teori og 
praksis og eleverne har bl.a. haft forløb indenfor områderne motor, gastro-
nomi, business, ældrepleje, dagtilbud, anlægsgartner og landbrug. I hvert af 
forløbene er der udarbejdet fag- og kompetencemål relateret til de forskellige 
fag, som eleverne i øvrigt følger i modtagelsesklassen på Tranbjergskolen.  
 

1  baseret på observationer fra holdundervisningsforløbene og inter-
views af deltagende elever og lærere peget på en række punkter, hvor ud-
viklingsprojektet lykkes godt samt anbefalinger til det videre arbejde. Afslut-

ankomne unge i modtagelsesklasserne, som nok er i en sårbar og på mange 
måder kompliceret livssituation, men som samtidig gennem modtagelsestil-
buddet er blevet understøttet i deres evne til at overskue og træffe afgøren-
de og kvalificerede valg i forhold til skole, uddannelsesforløb og livssituati-

2. Anbefalingerne herfra vil blive fulgt op at et aktionslæringsforløb, der 
øger opmærksomheden på sprog, fag og tekster på tværs af modtagelses-
klasse og erhvervsklasse. 
 
Det vurderes således, at der med projektet er gang i en perspektivrig udvik-
ling, der dels fortsættes, dels vil kunne udbygges, med fortsat fokus og ud-
vikling af initiativer, der kan styrke og understøtte de ældste modtagelses-
klasseelevers vej gennem uddannelsessystemet. Samtidig vil der bl.a. kun-
ne opnås øget viden på området ved at følge de deltagende unge over en 
længere periode i forhold til deres uddannelsesmæssige valg.  
 
Da indsatsen skaber positive forandringer for eleverne set i et uddannel-
sesmæssigt perspektiv og samtidig er en investering, der på lang sigt kan 
give højere grad af selvforsørgelse og dermed færre udgifter senere indenfor 
job og beskæftigelse, vurderes det at indsatsen passer ind i fondens formål. 

 
4. Videre proces og kommunikation 

Efter Direktørens og Rådmandens møde med formanden for Rådet for so-

ciale investeringer i Aarhus Kommune sættes punktet på et Rådmandsmøde 
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igen. Formålet her er at træffe beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes 

fonds-ansøgninger på en eller flere af de ovenfor skitserede indsatser til 

Aarhus Kommunes sociale investeringsfond.  
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