MBU - Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)
08-12-2020 09:15
Via Teams (brug link i kalenderinvitationen)
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Deltagere:
Hans van Binsbergen
Hardy Pedersen
Helle Bach Lauridsen
Karina Møller
Lisbeth Schmidt Andersen
Martin Østergaard Christensen
Ole Kiil Jacobsen
Stefan Møller Christiansen
Susanne Hammer-Jakobsen
Thomas Medom
Trine Krabbe
Pkt. 2: Tid: 15 min. Deltagere: Mette Søberg, Dennis Møller Hansen og Jens Møller Hald
Pkt. 5: Tid: 15 min. Deltagere: Anne Steensgaard (Skal behandles som det første på
dagsordenen)
Pkt. 6: Tid: 20 min. Deltagere: Helle Suder, Klaus Jepsen og Lisbeth Kloppenborg Nielsen
Pkt. 7: Tid: 15 min. Deltagere: Charlotte Bøcher og Ninna Glisbjerg Jakobsen
Pkt. 8: Tid: 20 min. Deltagere: Mette Søberg og Louise Heltborg Budde
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Hans van Binsbergen
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Helle Bach Lauridsen (afbud)
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Lisbeth Schmidt Andersen
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Susanne Hammer-Jakobsen
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Punkt 1: Godkendelse af referat
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

Punkt 2: Skolestatistikker 2020 (HP)
Tid: 15 min. Deltagere: Ninna Jakobsen

Beslutning for Punkt 2: Skolestatistikker 2020 (HP)
Planlægning udarbejder årligt på baggrund af 5. september-tallene en række statistikker
på skoleområdet i Aarhus Kommune.
Indstilling om:
1. At statistikkerne tages til efterretning
2. At vandringsstatistikkerne for 2020 offentliggøres på Aarhus Kommunes
hjemmeside
3. At statistikkerne sendes orienterende til Børn og Unge-udvalget og udleveres til
øvrige interessenter ved efterspørgsel
Ninna Elisabeth Jakobsen (NJ) deltog. HP præsenterede sagen og NJ holdte oplæg
(slides tilføjet efterfølgende). Deltagerne drøftede indstillingen.
Beslutninger:
• Opmærksomhed på sprog:
◦ Betegnelsen skal være almenklasser. Ikke normalklasser.
◦ Formulering om privatskoler på side 7 i bilag 3. Det skal præciseres, at
efterskoler ikke er en del af opgørelsen.
• Udviklingen i indskrivningsdata fx Skjoldhøjskolen skal sendes til TM og MØC.
• Opmærksomhed i ledelsesopfølgningen:
◦ Udviklingen i egenskoleandel (op og ned), herunder betydning af økonomi.
• Kommunikation:
◦ Indlæg om at flere går i den lokale skole. Forsigtigt formulering om
privatskoleandelen.
◦ Data sendes ud til distrikterne: Til bestyrelse og skoleledere.
◦ Koordinering af offentliggørelse af data på Aarhus.dk, orientering til udvalg
og indlæg.
• Projektet om flere i folkeskolen udsættes ikke.
• Med disse bemærkninger godkendte rådmanden de tre indstillingspunkter.
(HP følger op)
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Punkt 3: Tilskud til Åbyhøj Idrætscenter (HP)
Tid: 10 min. Deltagere: Cecilie Sandkvist Hansen

Beslutning for Punkt 3: Tilskud til Åbyhøj Idrætscenter
(HP)
Forslaget er sat på dagsordenen med henblik på en gennemgang af
beslutningsforslaget, og efterfølgende indstilling til rådmandsmøde.
Indstilling om, at:
1. beslutningsforslag om at give tilskud til projekt Åbyhøj Idrætscenter gennemgås og
drøftes på rådmandsmøde.
Cecilie Sandkvist Hansen deltog. HP bemærkede, at placeringen ikke kendes endnu.
Beslutninger:
• Rådmanden godkendte, at der gives tilskud til projektet.

• Kommunikation:
◦ TM vil gerne være afsender på beslutninger til projektgruppen bag Åbyhøjs
Idrætscenter (mail, der fortæller om projektet og hvor initiativtagerne
inviteres til fælles kommunikation).
◦ Der skal kommunikeres sammen med projektgruppen.
(HP følger op)

Punkt 4: Klima og bæredygtighed i Børn og Unge (HBL)
Tid: 15 min. Deltagere: Flemming Staub

Beslutning for Punkt 4: Klima og bæredygtighed i Børn og
Unge (HBL)
Helle Bach Lauridsen har sat sagen på dagsorden med henblik på forberedelse af en
udvalgsdrøftelse, der er planlagt til 9. december 2020.
Indstilling om, at
1. Det udarbejdede statusnotat om klima og bæredygtighed godkendes som
materiale til udvalgsdrøftelsen 9. december
2. Udkastet til forklædenotat til udvalget godkendes.
Flemming Staub deltog. HVB præsenterede sagen.
Beslutninger:
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• Det skal stå stærkere i notatet, at der foregår mange flere initiativer decentralt end
det fremgår af notatet jf. formuleringen i memoet.
• Der er potentiale til at sprede initiativer på kryds og tværs. Fx kommunikation om
Grønne Spire. TM vil gerne være afsender.
• Opmærksomhed på at få flere ansøgninger til klimafonden
• Oplæg om klimaindsatsen deles med BU-cheferne til brug for italesættelse af
opgaven i distrikterne.
• Materialet til udvalget blev godkendt.
(HBL følger op)

Punkt 5: Forberedelse til byrådsmøde den 2. december
2020
Beslutning for Punkt 5: Forberedelse til byrådsmøde den
2. december 2020
Sag 18 om garantidistrikt Viborgvej blev drøftet.

Punkt 6: Eventuelt
Beslutning for Punkt 6: Eventuelt
Intet.
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Emne
Til

Udmøntning af budgetmidler vedr. ’En bedre folkeskole
for alle ovenpå corona’
Rådmandsmøde den 8. december 2020

2. december 2020
Side 1 af 4

1. Hvorfor fremsendes forslaget?

BØRN OG UNGE

Forvaltningschef Ole Kiil Jacobsen har sat forslaget på dagsorden med henblik på drøftelse og beslutning om, hvordan midlerne til at arbejde videre
med erfaringerne fra corona-perioden skal udmøntes til skolerne.

Pædagogik og Forebyggelse
Aarhus Kommune

I budgetforliget 2021-24 er der afsat 8 mio. kr. årligt til skolerne, der skal bruges til at arbejde videre med erfaringerne fra corona-perioden i folkeskolen. I
forligsteksten nævnes, at midlerne blandt andet kan anvendes til kortere
skoledage, flere kendte voksne, to-voksenordninger, kollegial sparring, mere
nærværende undervisningsmiljøer og mindre børnegrupper.

Pædagogik, Undervisning og Fritid
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

På rådmandsmødet den 7. oktober blev opgaver til Børn og Unge i forbindelse med budgetforlig 2021-24 drøftet på baggrund af en samlet opgaveoversigt. Hvad angår midlerne i forhold til corona-læring i folkeskolen, blev det
besluttet, at der udarbejdes en rådmandsindstilling med et forslag til udmøntning af midlerne til skolerne.

Direkte e-mail:
jemol@aarhus.dk

Budgetforligsmidler (1.000 kr.)
2021
Corona-læring i folke8.000
skolen

2022
8.096

2023
8.206

2024
8.322

Forligsteksten har et bredt sigte på den lokale anvendelse af midlerne i forhold til beløbsstørrelsen – 8 mio. kr. svarer til ca. 170.000 kr. i gennemsnit
pr. skole. Det foreslås således i det nedenstående, at midlerne i det første år
fokuseres på at facilitere skolernes fortsatte arbejde med, at mere undervisning samt fritidsaktiviteter i SFO kan foregå udendørs.

2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til?
Det indstilles, at:
 Rådmanden drøfter og beslutter, at midlerne i 2021 anvendes til engangsudgifter på skolerne i forbindelse med understøttelse af udendørs læringsmiljøer, der bygger videre på de lokale erfaringer fra perioden med corona.
 Rådmanden tager stilling til hvorledes midlerne konkret udmøntes jf.
forslagene under punkt 3.

Telefon: 29 20 99 44
Direkte telefon: 23 38 01 33

Sagsbehandler:
Jens Møller Hald
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Rådmanden har en foreløbig drøftelse af en mere langsigtet udmøntning af midlerne fra og med B2022.

3. Hvilke ændringer indebærer forslaget?
Forslag om retning på midlerne i 2021
Jf. budgetteksten har tiden med corona vist, at fx flere kendte voksne og tydelige rammer med overskuelige og mindre klasse- og gruppestørrelser for
børnene og færre skift for de voksne har skabt forudsætningerne for større
fordybelse og fokus på den aktivitet, der skal foregå.
De nye undervisningsformer, bl.a. udendørs, har skabt mere nærværende
og spændende undervisningsmiljøer, som er oplevet positivt af børn, personale og forældre, og de har givet børn, der førhen ikke trivedes i skolen, muligheden for at trives i et anderledes læringsmiljø.
Læringen om potentialerne ved udendørs læringsmiljøer står også centralt i
Børn og Unges erfaringsopsamling efter COVID-19 perioden i foråret. Opsamlingen viser, at der generelt har været enighed om, at børnene og de unge har profiteret af at være mere udenfor. Der peges desuden på, at udendørs læringsmiljøer giver tid til fordybelse og nærvær. De bedste erfaringer
med udeundervisningen findes blandt de yngste elever.
Udelivet har blandt andet medført en større grad af kreativitet blandt de pædagogiske medarbejdere og lærere omkring børnene og de unge. Der er
samtidig en oplevelse af øget arbejdsglæde blandt personalet, da først de
indledende udfordringer var overkommet.
De positive effekter af udeskole findes også i forskellige forskningsundersøgelser, fx i en rapport fra VIVE1, hvor det konkluderes, at udeskole kan have
en positiv betydning for den faglige og didaktiske kvalitet i undervisningen.
Udmøntning af midlerne
Det foreslås således, at midlerne i 2021 bruges til at fastholde og bygge videre på de gode erfaringer fra corona-tiden med understøttelse af udendørs
lærings- og undervisningsmiljøer i skole og SFO. Midlerne kan således i
2021 bruges til støtte til engangsudgifter på skolerne i denne forbindelse.
Det kan være behov for investeringer i grej, særlige læringsmaterialer inden
for natur og science, faciliteter som halvtag, bålsteder, opbevaringsrum til
1

VIVE (2019): ”Ekstern evaluering af Projekt Udvikling af Udeskole”
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materialer, sanse/skolehaver, tilskud til udvalgte samarbejdspartnere eller
lignende. Det kan også være særlige tiltag til fremme af sundhed og hygiejne ved brug af uderum i forlængelse af corona-situationen, herunder fx
udendørs håndvaske, spritdispensere eller andre mindre ændringer.
Skolerne har meget forskellige muligheder og udfordringer i forhold til deres
tilgængelige uderum og udendørs faciliteter, hvilket giver forskellige behov
og kalder på lokale løsninger.
En udmøntning af midlerne kan ske på tre forskellige måder:
1) Skolerne kan ansøge om midler fra den centrale pulje til konkrete
formål i forbindelse med understøttelse af de udendørs læringsmiljøer.
2) Skolerne får rådighed over en andel af den samlede centrale pulje
(evt. fordelt forholdsmæssigt efter elevtal), og kan videresende fakturaer op til dette rådighedsbeløb til forvaltningen.
3) Skolerne får udmeldt et budget til lokal anvendelse (evt. fordelt forholdsmæssigt efter elevtal) som forudsættes brugt inden for den besluttede indholdsmæssige ramme.
Model 1 vurderes umiddelbart at være en ressourcetung administrativ opgave både lokalt og centralt (ansøgninger fra skolerne og prioriteringer mellem
ansøgningerne samt besvarelser med bevilling eller afslag i forvaltningen),
og model 2 vil også kræve centrale administrative ressourcer omkring bogføring. Model 3 vil kræve minimale administrative ressourcer, da skolerne får
tildelt budgettet direkte. Det anbefales derfor, at puljen udmeldes som beskrevet i model 3.

4. Videre proces og kommunikation
Understøttelse af skolernes arbejde med udendørs læringsmiljøer kan bl.a.
ske i regi af arbejdet med den åbne skole og i forbindelse med de undervisnings- og læringsforløb (ULF) målrettet skolerne, der udbydes i et samarbejde mellem Børn og Unge, Børnekulturhuset samt byens kulturaktører og
virksomheder.
Herudover kan understøttelsen ske i regi af arbejdet med bevægelse og
sundhed, da der ofte vil være en væsentlig bevægelsesdimension i forbindelse med udeskole og udendørs læringsmiljøer.
Det foreslås derudover, at der tages initiativ til videndeling og erfaringsudveksling mellem skolerne på netværks- eller distriktsmøder om udendørs læringsmiljøer, der bygger videre på lokale erfaringer fra perioden med corona.
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Beslutningen om, hvordan midlerne kan anvendes og fordeles, meldes ud til
skolerne inden årsskiftet. Senest i efteråret 2021 træffes beslutning om,
hvordan midlerne anvendes fra B2022 og frem.
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