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Lisbeth Schmidt Andersen
Martin Østergaard Christensen
Ole Kiil Jacobsen
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Pkt. 6: Tid: 15 min. Deltagere: Louise Dam Overballe, Ulla Parbo Hefsgaard og Charlotte
Bøcher
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Wilson og Marina Stannov
Pkt. 8: Tid: 30 min. Deltagere: Helle Mølgaard, Helle Suder, Klaus Jepsen, Kasper Henriksen,
Henning Mols, Ole Jeppesen, Anders Hovmark og Cecilie Arnoldi
Pkt. 9: Tid: 20 min. Deltagere: Helle Mølgaard, Kamilla Rytter Dahlstrøm og Ole Jeppesen
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Punkt 1: Godkendelse af referat

Punkt 2: Svar på spørgsmål fra Det Konservative
Folkeparti om akut krisehjælp til forældre der mister et
barn (OKJ)

Tid: 15 min. Deltagere: Louise Dam Overballe og Helle Mølgaard

Punkt 3: Kendte voksne (OKJ/SMC)

Tid: 15 min. Deltagere: Mette Søberg, Lene Wenshøj Horsager, Karen Marie Overgaard
Madsen og Claus Picard

Punkt 4: Forberedelse til byrådsmøde den 24. marts 2021
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MBU - Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

16-03-2021 08:15

Via Teams (brug link i kalenderinvitationen)

Information:
Deltagere:
Hans van Binsbergen
Hardy Pedersen
Helle Bach Lauridsen (Deltager fra 08:45)
Karina Møller
Lisbeth Schmidt Andersen
Martin Østergaard Christensen
Ole Kiil Jacobsen
Stefan Møller Christiansen
Susanne Hammer-Jakobsen
Susanne Holst
Thomas Medom
Trine Krabbe

Pkt. 2: Tid: 45 min. Deltagere: Mette Søberg, Louise Heltborg Budde, Patrick Larsen og Ane
Bredahl Lavsen
Pkt. 3: Tid: 10 min. Deltagere: Mette Søberg, Lars Olsen og Astrid Holtz Yates
Pkt. 4: Tid: 15 min. Deltager: Tine Nørregaard Jacobsen og Mette Søberg
Pkt. 5: Tid: 10 min. Deltagere: Mette Søberg og Anne Dissing Rasmussen
Pkt. 6: Tid: 15 min. Deltagere: May-Britt Kullberg og Søren Kronborg
Pkt. 7: Tid: 15 min. Deltagere: Nicolas Madsen og Peter Rasmussen
Pkt. 8: Tid: 10 min.
Pkt. 11: Tid: 25 min. Deltagere: Mette Søberg, Marianne Holst, Jesper Callesen, Hans Sloth
Kristoffersen, Astrid Holtz Yates, Søren Küsch Larsen og Anders Hovmark
Pkt. 12: Tid: 15 min. Deltagere: Mette Søberg, Marianne Holst, Hans Sloth, Astrid Yates og
Jesper Callesen
Pkt. 13: Tid: 20 min. Deltagere. Cecilie Sandkvist Hansen og Anne Marie Due Schmidt
Pkt. 14: Tid: 10 min. Deltagere: Betina Holk

Punkt 1, Bilag 1: 20210316-Rådmandsmøde.pdf



Indhold
Punkt 1: Godkendelse af referat 1

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat 1

Punkt 2: Kvalitetsopfølgning på 0-6 års området (OKJ) 1

Beslutning for Punkt 2: Kvalitetsopfølgning på 0-6 års området (OKJ) 1

Punkt 3: Orientering vedr. status på Fuld Kompetencedækning (OKJ) 2

Beslutning for Punkt 3: Orientering vedr. status på Fuld Kompetencedækning (OKJ) 2

Punkt 4: Samarbejde med MKB vedrørende handleplan for sprog og literacy og

litteraturfestivalen Albus (OKJ) 2

Beslutning for Punkt 4: Samarbejde med MKB vedrørende handleplan for sprog og

literacy og litteraturfestivalen Albus (OKJ) 3

Punkt 5: Klimaindsatsen i MBU (OKJ) 3

Beslutning for Punkt 5: Klimaindsatsen i MBU (OKJ) 3

Punkt 6: Kommunal antimobbestrategi (OKJ) 4

Beslutning for Punkt 6: Kommunal antimobbestrategi (OKJ) 4

Punkt 7: Udrulning af hygiejne-nudging system på skoler (KM) 5

Beslutning for Punkt 7: Udrulning af hygiejne-nudging system på skoler (KM) 5

Punkt 8: Pres på rekrutteringsområdet (HBL) 6

Beslutning for Punkt 8: Pres på rekrutteringsområdet (HBL) 6

Punkt 9: Forberedelse til børn og ungeudvalgsmødet den 17. marts 2021 6

Beslutning for Punkt 9: Forberedelse til børn og ungeudvalgsmødet den 17. marts

2021 6

Punkt 10: Eventuelt 7

Beslutning for Punkt 10: Eventuelt 7

Punkt 1, Bilag 1: 20210316-Rådmandsmøde.pdf



Punkt 1: Godkendelse af referat

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

Punkt 2: Kvalitetsopfølgning på 0-6 års området (OKJ)

Tid: 45 min. Deltagere: Mette Søberg, Louise Heltborg Budde, Patrick Larsen og Ane
Bredahl Lavsen

Beslutning for Punkt 2: Kvalitetsopfølgning på 0-6 års
området (OKJ)

På baggrund af drøftelse på chefmøde den 4. marts 2021 fremsender forvaltningschef
Ole Kiil Jacobsen udkast til kvalitetsrapport 2021 for 0- 6 årsområdet til drøftelse og
godkendelse på rådmandsmøde den 16. marts 2021

Indstilling om at rådmanden

1. Drøfter og godkender udkast til kvalitetsrapport for 0-6 årsområdet 2021
2. Drøfter retning og temaer for byrådsindstillingen, der følger kvalitetsrapporten
3. Drøfter og godkender høringsbrev, høringsliste samt vejledning til udtalelse
4. Drøfter og godkender videre proces og kommunikationsplan

Mette Søberg, Louise Heltborg Budde, Patrick Larsen og Ane Bredahl Lavsen deltog.

LHB holdte oplæg (slides eftersendt)

Beslutninger:

• Sproglige opmærksomheder:
◦ Anvende fremmøde i stedet for fravær
◦ Skal rettes inden høring: Det skal stå tydeligere, at normeringer har stor
betydning.
◦ Skal rettes inden høring: Mere værdineutrale formuleringer om Ecers. Afsnitt
skal tilrettes, så Ecers fylder mindre.

• Selve rapporten: Der skal være en indholdsfortegnelse.

• Om børn i udsatte positioner: Det skal nævnes, at MBU er ved at kigge på
budgettildelingsmodellen.

• READ: Skal det fremgå tydeligere, at READ i dagtilbud kan udbredes

• Byrådsindstillingen:
◦ Det skal være tydeligt, at MBU arbejder videre med temaerne efter
byrådsbehandlingen.
◦ Rammer for dagtilbud skal beskrives.
◦ Koblinger til handlinger i andre spor, fx arbejdet med at øge andelen af
pædagogisk personale.
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◦ Formulering om at styrke kvalitet hen over hele dagen, kunne godt være en
aktiv beslutninger

• Høringsbrevet: Der skal tilføjes et par sætninger der viser begejstring for rapporten
og det styrkede fokus på kvalitet på 0 til 6 års området.

• Til byrådsmødet:
◦ Der skal udarbejdes en oversigt indsatser de peger ind i dette område.

• Kommunikation:
◦ Indlæg i fagmedie/avis om resultaterne om fremmøde ift. skolen
◦ Til et stabsmøde: Gennemgang af eksempler til kommunikation (TK følger
op)

• Processen:
◦ Tidsplanen bliver udskudt et par dage. Forkorter høringsperioden.
◦ Udvalgsmedlemmerne skal inviteres ind til høringsmøde. Skal vendes med
EBM (HvB følger op)

Med forbehold for disse bemærkninger blev de 4 at punkter godkendt.

(OKJ følger op)

Punkt 3: Orientering vedr. status på Fuld
Kompetencedækning (OKJ)

Tid: 10 min. Deltagere: Mette Søberg, Lars Olsen og Astrid Holtz Yates

Beslutning for Punkt 3: Orientering vedr. status på Fuld
Kompetencedækning (OKJ)

Forvaltningschef Ole Kiil Jacobsen har sat forslaget på dagsordenen med henblik på at
orientere om status på fuld kompetencedækning og generelt kompetenceløft og at træffe
beslutning om, hvorvidt den præsenterede status giver anledning til yderligere indsatser i
forhold til generelt kompetenceløft.

Indstilling om, at:

1. Rådmanden tager status på fuld kompetencedækning til efterretning.
2. Rådmanden tager stilling til, hvorvidt status på generelt kompetenceløft giver
anledning til yderligere indsatser af mere generel pædagogisk og didaktisk
karakter.

Mette Søberg, Lars Olsen og Astrid Holtz Yates deltog.

MS præsenterede sagen.

Beslutninger:

• Det er vigtigt at følge udviklingen ift. linjefagsdækningen.
• Yderligere kompetencedækning: Fokus på specialpædagogik og mellemformer og
de smalle fag: fx natur og teknologi – herunder fokus på klima og miljø
•Med disse bemærkninger tog rådmanden statusorienteringen til efterretning

(OKJ følger op)
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Punkt 4: Samarbejde med MKB vedrørende handleplan
for sprog og literacy og litteraturfestivalen Albus (OKJ)

Tid: 15 min. Deltager: Tine Nørregaard Jacobsen og Mette Søberg

Beslutning for Punkt 4: Samarbejde med MKB vedrørende
handleplan for sprog og literacy og litteraturfestivalen
Albus (OKJ)

Ole Kiil Jacobsen har sat punktet på dagsorden med henblik på, at rådmanden er
orienteret om erfaringerne fra Albus - International festival for børnelitteratur 2020, og
godkender rammen for arbejdet med en fælles agil handleplan for sprog og literacy
(MKB/MBU) forud for fælles rådmandsmøde d. 22.

Indstilling om, at rådmanden forud for det fælles rådmandsmøde mellem de to rådmænd
(MKB/MBU) d. 22. marts

1. Tager evalueringen af Albus til efterretning, med henblik på en fremadrettet
forankring af Albus

2. Godkender rammen for samarbejdet med en fælles agil handleplan for sprog og
literacy (MKB/MBU), herunder organiseringen af samarbejdet

3. Tager stilling til perspektiverne på det fortsatte styrkede samarbejde på sprog- og
læseområdet mellem MKB og MBU – herunder stillingtagen til MBU’s
fremadrettede økonomiske bidrag til Albus. marts 2021.

Mette Søberg, Helle Kathrine Wrang Klinge, og Tine Nørregaard Jacobsen deltog.

Bilaget med evalueringen manglede. Er tilføjet efterfølgende.

Beslutninger:

• Rådmanden godkendte principper i evalueringen, men tog forbehold, da bilaget
manglede.
• Rådmanden besluttede, at der skal arbejdes videre med Albus i 2022 og 2024.
Finansieringen kommende fra overskud fra PUF (pr festival: 200.000 kr. +plus
medarbejdertimer for 300.000 kr.)
• Der skal være en evaluering af festivalen og samarbejdet.
• Ok til at MKB er afsender på notatet til det fælles rådmandsmøde.
• TM godkendte handleplanen for samarbejdet.
• Der skal være opmærksomhed på:

◦ Samarbejdet er et supplement til det øvrige og brede samarbejde om sprog-
og læseområdet.
◦ At knytte PLC og skolebiblioteker tættere sammen.
◦ At inddrage decentrale kræfter.

(OKJ følger op)

Punkt 5: Klimaindsatsen i MBU (OKJ)

Tid: 10 min. Deltagere: Mette Søberg og Anne Dissing Rasmussen
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Beslutning for Punkt 5: Klimaindsatsen i MBU (OKJ)

Udmøntning af Aarhus Kommunes Klimaplan 2021-2024 og delprogrammet Aarhus
Omstiller er sat på dagsorden på det kommende fælles rådmandsmøde mellem MKB og
MBU (22/3 2021). MKB lægger op til, at MKB og MBU laver et fælles oplæg til
udmøntning af Aarhus Omstiller og herunder en fælles handleplan på området.
Forvaltningschef Ole Kiil Jacobsen har sat forslaget på dagsorden med henblik på, at
rådmanden træffer beslutning om ambitionsniveauet og dermed klimaindsatsen i MBU og
samarbejdet med MKB på området.

Indstilling om, at rådmanden anmodes om at drøfte og beslutte vedr. de tre
beslutningspunkter i MKB’s forslag:

1. At der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem MKB / Aarhus Omstiller og MBU
om Fremtidens grønne borgere.

2. At der tages stilling til om MBU i et år skal finansiere 2/3 af en stilling til at varetage
Fremtidens grønne borgere i MBU (med forventning om at Aarhus Omstiller
finansierer 1/3).

3. At aftalen godkendes af de to rådmænd og skal være færdig i løbet af 1. halvår
2021.

4. At rådmændene drøfter muligt potentiale i et samarbejde omkring udvikling af
Naturcenter Aarhus, og gerne i et tæt samarbejde med MTM.

Mette Søberg og Anne Dissing Rasmussen deltog.

Beslutninger:

• Opbakning til at indgå i samarbejdet med MKB. Finansiering er en del af løsning
• Der skal være en projektorganisering og decentrale led skal tænkes ind
• Ok til punkt 1, 2 og 4.
• At punkt 3: Forbehold, da aftalen ikke behøver at være færdig i 1. halvår 2021.

(OKJ følger op)

Punkt 6: Kommunal antimobbestrategi (OKJ)

Tid: 15 min. Deltagere: May-Britt Kullberg og Søren Kronborg

Beslutning for Punkt 6: Kommunal antimobbestrategi
(OKJ)

Børn og Ungechef, Ole Kiil Jacobsen, har derfor sat forslaget på dagsordenen med
henblik på at drøfte og godkende indsatser, der fra 2021 skal bidrage til at styrke
skolernes arbejde med deres antimobbestrategier – herunder implementeringen af en
kommunal antimobbestrategi. Samtidig skal forslaget understøtte skolernes arbejde med
”Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om
folkeskolen” fra 1. august 2017.

Indstilling om,

1. At Rådmanden tilslutter sig og godkender den kommunale antimobbestrategi.
Herunder at den kommunale antimobbestrategi:
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1. Er en skabelon og guide til skolerne i udarbejdelse og revidering af deres
egne antimobbestrategier.

2. Skal anvendes af de skoler, som endnu ikke har udarbejdet en gyldig og
offentligt tilgængelig antimobbestrategi. Den kommunale antimobbestrategi
vil være tilgængelig på Børn og Unges hjemmeside.

2. At Børn og Unge udarbejder formidlingsmateriale og konkrete redskaber til,
hvordan elevrepræsentanter i skolebestyrelser og elevråd kan arbejde med
mobning eller lignende samt antimobbestrategien på deres skole. Materialet skal
være direkte målrettet børn og unge og have konkrete forslag og ideer til, hvordan
man som elevrepræsentant kan arbejde for trivsel mod mobning.

At der i forlængelse af rådmandsbehandlingen udarbejdes en skriftlig orientering til Børn
og Unge udvalget om den kommunale antimobbestrategi og status på klagesager samt
en pressemeddelelse om antimobbestrategien.

May-Britt Kullberg og Søren Kronborg deltog.

Beslutninger:

• Rådmanden godkendte den kommunale antimobbestrategi.
• Fokus på involvering af elever og forældre udover medarbejdere og ledere i den
videre proces.
• Undervisningsmiljørepræsentanter skal gerne inddrages.
• Rådmanden godkendte at der udarbejdes formidlingsmateriale.
• Rådmanden godkendte at der udarbejdes en skriftlig orientering til udvalget - når
det er muligt.

◦ Det skal fremgå, at der vil være håndholdt opfølgning ift. skolerne.
• Kommunikation: (på stabsmøde): Overvejelserne om kommunikation. Tekst og
eksterne links.

(OKJ følger op)

Punkt 7: Udrulning af hygiejne-nudging system på skoler
(KM)

Tid: 15 min. Deltagere: Nicolas Madsen

Beslutning for Punkt 7: Udrulning af hygiejne-nudging
system på skoler (KM)

Børn og Unge-chef Karina Møller har sat punktet på dagsordenen med henblik på, at
rådmanden træffer beslutning om udrulning af et nyt hygiejne-nudgingsystem til
folkeskolerne i Aarhus Kommune

Det indstilles, at:

1. Rådmanden træffer beslutning om antal skoler, som hygiejne-nudging systemet
skal udrulles på pr. 1. august 2021 (som minimum to, maksimalt 10),

2. Rådmanden tager stilling til principperne i den foreslåede garantiordning, særligt
med blik for den beskrevne tilbagebetalingsmode
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Nicolas Madsen deltog. KM præsenterede sagen.

Beslutninger:

• Rådmanden godkendte, at der arbejdes videre med at udrulle på to til ti skoler -
deltagelse er frivillig.
• Opmærksomhed på at der er en række elementer, som påvirker sygefraværet.
• Om at-punkt 2: Økonomimodellen skal gentænkes, så den bliver mere logisk og
forudsigelig for skolerne. Logikken i den sociale investeringsfond anerkendes.
• Sagen drøftes igen af chefgruppen.

(KM følger op)

Punkt 8: Pres på rekrutteringsområdet (HBL)

Tid: 10 min.

Beslutning for Punkt 8: Pres på rekrutteringsområdet
(HBL)

Helle Bach Lauridsen har sat sagen på rådmandsmødedagsorden til drøftelse og
beslutning.

Indstilling om,

1. at der ansættes en rekrutterings-/organisationsmedarbejder i HR og Organisation
til at understøtte og honorere den decentrale efterspørgsel. Finansiering sker via
disponering af driftsreserven i Børn og Unge. Driftsreserven udgøres af det til
enhver tid ikke-disponerede beløb i det samlede Børn og Unge-budget for
indeværende år, som bl.a. er afsat til at friholde skoler, dag- og fritidstilbud fra
tekniske justeringer som følge af udefrakommende ændringer. Størrelsen af
driftsreserven anslås tre gange årligt i forbindelse med de forventede regnskaber
og regnskab.

Linda Ibsen deltog. HBL præsenterede sagen.
Beslutninger:

• TM godkendte at der ansættes en rekrutterings-/organisationsmedarbejder
• Løbende opfølgning ift. anvendelsen af eksterne konsulenter centralt og
decentralt. Herunder videndeling om rekruttering.

(OKJ følger op)

Punkt 9: Forberedelse til børn og ungeudvalgsmødet den
17. marts 2021
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Beslutning for Punkt 9: Forberedelse til børn og
ungeudvalgsmødet den 17. marts 2021

Birgit Møller deltog.

Slides drøftes bilateralt med TM (HvB følger op)

Punkt 10: Eventuelt

Beslutning for Punkt 10: Eventuelt

Ikke denne gang
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18. marts 2021
Side 1 af 2

Emne Byrådsindstilling: Forslag fra Konservativt Folkeparti 
om akut krisehjælp til forældre som mister et barn

Til Rådmandsmøde

 
1. Hvorfor fremsendes forslaget?
Forvaltningschef Ole Kiil Jakobsen har sat forslaget på dagsorden, med 
henblik på at rådmanden beslutter om vedhæftede bilag 1, Svar på spørgs-
mål om akut krisehjælp til forældre som mister et barn, kan fremsendes til 
byrådet.

MSO, MSB og MBU har sammen udarbejdet et svar, hvor det foreslås at et 
eventuelt tilbud til forældrene forankres i Folkesundhed i MSO.
 
Forslaget skriver sig ind i et aktuelt emne, idet Folketinget i december 2020 
vedtog et lovforslag om udvidet sorgorlov til forældre, som mister et barn 
under 18 år. Denne lovændring træder i kraft pr. 1/1 2021. I samme ombæ-
ring er der også afsat ekstra midler på i alt 7,5 millioner i perioden 2021-
2024 til foreningen Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød til at 
drive et udvidet rådgivningstilbud til denne gruppe af forældre.

2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til?
Det indstilles at:

1. rådmanden godkender at indstillingen kan sendes videre til byrådets 
behandling.

3. Hvilke ændringer indebærer forslaget?
På trods af at forslaget fra Det Konservative Folkeparti har overskriften ”akut 
krisehjælp”, er indholdet i forslaget både fokuseret på etableringen af et 
kommunalt akutberedskab som iværksættes omgående og muligheden for 
at forældrene følges i tiden efter tabet indtil det vurderes at det er forsvarligt 
enten at stoppe hjælpen eller at ændre omfanget.

Mens MSO er tiltænkt en rolle i etableringen af et muligt tilbud, ligger der en 
opgave i MBU i forbindelse med kommunikation om det nye eller eksisteren-
de tilbud til egen organisation og eksterne samarbejdspartnere. 

Det skal også bemærkes, at der i løbet af den tværmagistratslige godken-
delsesproces kom yderligere bemærkninger ind fra MSO, hvorfor der er sket 
mindre ændringer i indstillingen mellem chefgruppens behandling d. 11/3 og 
rådmandsmødet d. 23/3. Det vurderes dog at disse ændringer flugter med 
chefgruppens beslutning på mødet d. 11/3. 

BØRN OG UNGE
Pædagogik og Forebyggelse
Aarhus Kommune

PPR Administration
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

Telefon: 89 40 37 77
Direkte telefon: 41 87 44 51

Direkte e-mail:
lodo@aarhus.dk

Sag: 21/013551-3

Sagsbehandler:
Louise Dam Overballe
Lone Brunse Olesen
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4. Videre proces og kommunikation
Sagen behandles simultant på rådmandsmødet i uge 12 i alle tre involvere-
de magistratsafdelinger. Herefter skal sagen behandles på et byrådsmøde – 
forventeligt d. 7. april 2021.
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Krisehjælp til forældre som mister et barn side 1 af 5 

Indstilling

Svar på spørgsmål om tilbud om akut krisehjælp til 

forældre som mister et barn

1. Resumé 

Det Konservative Folkeparti har stillet et forslag om etablering af 

et kommunalt tilbud om akut krisehjælp til forældre, som mister 

et barn. 

Aarhus Kommune har en række tiltag, der på forskellig vis kan 

støtte op om forældre, der mister et barn, men der er ikke en 

samlet funktion, der yder akut krisehjælp til alle forældre, der 

mister et barn. 

Folketinget vedtog i december 2020 et forslag om retten til 

udvidet sorgorlov i 26 uger til forældre, som mister et barn 

under 18 år. Forslaget trådte i kraft pr. 1/1 2021. I forbindelse 

hermed, blev der også afsat 7,5 millioner i 2021-2024 til 

foreningen ”Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød” 

til at drive et udvidet terapeutisk rådgivningstilbud til forældre, 

som mister et barn på op til 21 år, og der vil derfor være fokus 

bredt i Aarhus Kommune på at styrke dette samarbejde lokalt. 

Indstillingen beskriver derudover et forslag til, hvordan man kan 

styrke indsatsen yderligere i kommunalt regi. 

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Det Konservative Folkeparti fremsender et budgetforslag, 

såfremt partiet ønsker at gå videre med et kommunalt tilbud. 

Til Aarhus Byråd via Magistraten

Fra Børn og Unge, Sociale Forhold og Beskæftigelse, 

Sundhed og Omsorg

Dato Dato for fremsendelse til MBA
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3. Baggrund

I 2020 mistede 23 familier i Aarhus Kommune på tragisk vis et 

barn under 18 år1.

At miste et barn er et så livsomvæltende og ubegribeligt tab, at 

de fleste forældre aldrig vil komme sig over det. Men de kan 

lære at leve med sorgen som et grundvilkår i deres liv.

Med afsæt heri har Det Konservative Folkeparti stillet forslag om 

at skabe et sammenhængende, psykologisk akutberedskab til 

forældre, der mister et barn. De ønsker et akutberedskab, som 

iværksættes omgående og som indbefatter, at der tilknyttes en 

fast krisepsykolog til de ramte forældre og som følger 

forældrene i tiden efter tabet, indtil det vurderes, at det er 

forsvarligt enten at stoppe hjælpen eller at ændre omfanget og 

retningen. 

I vedlagte bilag 2 findes et udpluk af de tilbud i regionalt, 

kommunalt eller frivilligt regi, der allerede findes til forældre og 

børn i sorg – alt afhængig af familiens konkrete situation. 

Afdækningen viser også, at det udvidede tilbud, som Foreningen 

”Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød” tilbyder, er 

relevant ift. målgruppen. 

I forlængelse af vedtagelsen af en national sorgorlov blev der, 

som nævnt, tildelt ekstra økonomiske midler perioden 2021-

2024 til foreningen ”Forældre & Sorg – Landsforeningen 

Spædbarnsdød” til at drive et udvidet rådgivningstilbud til 

forældre, som mister et barn på op til 21 år. 

I foråret 2021 vil foreningen begynde tilpasningen af de 

eksisterende tilbud til den nye, bredere forældregruppe. Det 

betyder, at foreningen i løbet af 2021 kan tilbyde forældre, som 

mister et barn på op til 21 år, telefonisk rådgivning ved en 

uddannet terapeutisk rådgiver. Herudover tilbyder foreningen 

1 Omfatter børn, som er levendefødte og som efterfølgende mister livet. Dødfødte 

børn tæller ikke med i denne statistik. 
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sorgseminarer, landsdækkende sorggrupper, forældrerådgivning 

ift. søskende samt arbejdspladsforløb. Foreningen har over for 

Aarhus Kommune tilkendegivet, at de har en god dialog med 

regionen om henvisning til deres tilbud, men at de tilsvarende 

savner en kontakt til det kommunale.

Behandling og støtte i forbindelse med dødsfald er en særlig 

sundhedsfaglig problematik, der kalder på særlig sundhedsfaglig 

ekspertise. Derfor hører behandlingsforløb i dag generelt under 

det almene sundhedssystem, hvor familien som oftest vil skulle 

modtage hjælp via henvisning fra egen læge eller alternativt i 

regi af civilsamfundet. Afdækningen af tilbud på området viser 

som sagt, at der er en bred mulighed for støtte, og man kan 

derfor stille spørgsmålstegn ved om man også skal have et 

kommunalt tilbud til at varetage indsatsen. Et muligt kommunalt 

tilbud beskrives i afsnit 5 

4. Effekt

Når en familie mister et barn, vil det være en livsomvæltende 

hændelse for både forældre og eventuelle søskende. At tilbyde 

akut, sammenhængende og professionel hjælp til både forældre 

og eventuelle søskende er derfor helt nødvendigt for at sikre 

familiens fremadrettede trivsel. Dette skal både ses som den 

helt akutte foranstaltning, hvor familien gribes, lige efter 

tragedien er indtruffet, men også som et forebyggende 

perspektiv med henblik på at undgå, at sorg hos både forældre 

og søskende udvikler sig til komplicerede sorgforløb eller andre 

relaterede udfordringer. 

At gribe familien tidligt og rettidigt vil derfor have positiv 

betydning for familiens trivsel som helhed, men sandsynligvis 

også på børnenes skolegang, forældrenes tilbagevenden til 

arbejdsmarkedet m.v.

5. Ydelser

Formidlingsindsats i egen organisation

Magistratsafdelingerne iværksætter en formidlingsindsats i egen 

organisation, hvor de mange eksisterende tilbud til målgruppen 

kommunikeres til relevante afdelinger og medarbejdere mhp. 

øget koordinering og samarbejde. Særligt det styrkede og 
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udvidede samarbejde med Forældre og Sorg – Landsforeningen 

Spædbarnsdød

Forslag: Etablering af et tilbud om krisehjælp og 

sorgvejviserfunktion i regi af Folkesundhed i MSO. 

Overordnet vil tilbuddet bestå af tilbud om psykologsamtaler og 

fungere som en fælles kommunal indgang til at hjælpe 

familierne med at navigere i de eksisterende tilbud og pege dem 

i retning i de tilbud, som netop passer til deres behov. 

Aarhus Kommune gør allerede en stor indsats for at hjælpe 

borgere, som mistrives. En særlig indsats rettet mod forældre, 

der mister et barn vil lægge fint i tråd med det fokus Aarhus 

Kommune i forvejen har for at skabe mere sundhed og trivsel 

hos den enkelte borger. 

Det foreslås, at den nye indsats forankres i Folkesundhed 

Aarhus, hvor tilbud om stress- og depressionsforløbene er 

forankret, samt pårørendevejledning og psykologtilbud til 

pårørende til mennesker med langvarig eller alvorlig fysisk 

sygdom. 

Konkret foreslås det, at der ansættes en psykolog til at varetage 

en indsats rettet mod forældre, der mister et barn i alderen 0-18 

år.  Indsatsen skal indeholde:

- Tilbud om individuelle psykologsamtaler

- Gruppeforløb til sorgramte forældre

- Brobygning og bindeled til andre relevante tilbud, både i 

kommunalt regi samt civilsamfund for at sikre den rette 

sundhedsfaglige hjælp og understøttelse af familien

- En opmærksomhed på, om der er søskende, som også 

skal have hjælp til at bearbejde sorgen 

- Et tæt og løbende samarbejde med de organisationer, 

der tilbyder rådgivning og støtte

Tilbud om krisehjælp vil være et tilbud i hverdage ml. kl. 8-16 

og vil således tjene som et supplement til det helt akutte tilbud 

som ydes ved regionen eller egen praktiserende læge.
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Det er væsentligt, at indsatsen koordineres på tværs af de tre 

magistratsafdelinger med henblik på at sikre kobling til f.eks. 

barnets/søskendes skole eller dagtilbud.

6. Organisering

Forslag om etablering af et kommunalt tilbud om krisehjælp og 

sorgvejviserfunktion vil organisatorisk blive forankret i regi af 

Folkesundhed i MSO. 

Indsatsen vil kræve tæt koordination mellem de tre involverede 

magistratsafdelinger samt med eksterne samarbejdspartnere 

som Aarhus Universitetshospital, psykiatrien i Region Midt samt 

Almen praksis. 

7. Ressourcer

Forslag om etablering af et kommunalt tilbud om krisehjælp og 

sorgvejviserfunktion vil beløbe sig til 650.000 kr. årligt. 

Omkostninger 

Forslag Psykolog/drift 650.000 kr. årligt  

Bilag

Bilag 1: Forslag fra Det Konservative Folkeparti om tilbud om 

akut krisehjælp til forældre der mister et barn

Bilag 2: Eksisterende tilbud til familier i sorg

Antal tegn: 6508
Sagsnummer: 

Sagsbehandler: Marie Skeel Løkke, 

Mette Kristoffersen, Louise Dam 

Overballe

E-post: lodo@aarhus.dk 
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  2. december 2020 

 

Konservative i Aarhus  •  8000 Aarhus C 
aarhus.konservative.dk 
 

    

Tilbud om akut krisehjælp 
til forældre som mister et 
barn 

Når forældre mister et barn, ændres livsvilkåret i en sådan grad, at forældrene har brug for 
omgående og professionel krisehjælp. Oplever disse forældre at blive afvist eller at blive kastet 
rundt i systemet, forværres deres tilstand med risiko for alvorlige psykiske følge mèn.  
 
Som det er i dag, har eksempelvis Intensiv på Aarhus Universitetshospital udelukkende mulighed 
for at tilbyde pårørendesamtale med en af hospitalets præster, når en patient afgår ved døden. 
 
Nogle pårørende har selv en forsikring eller et Falck-abonnement som dækker muligheden for at 
modtage krisepsykologhjælp. Har de pårørende ikke disse, skal de selv kontakte egen læge, som 
kan være behjælpelig med at lave henvisning til en krisepsykolog. 
 
I det Konservative Folkeparti mener vi at man skal have hjælp og omsorg, når man har brug for 
det. 

Indstilling 

Derfor ønsker Det Konservative Folkeparti at der skabes et sammenhængende psykologisk 
akutberedskab til forældre der mister et barn.  
 
Vi ønsker et akutberedskab som iværksættes omgående, og som indbefatter at der tilknyttes en 
fast krisepsykolog til de ramte forældre, og som følger forældrene i tiden efter tabet indtil det 
vurderes at det er forsvarligt enten at stoppe hjælpen eller at ændre omfanget og retningen.  
 
 
På vegne af Det Konservative Folkeparti i Aarhus,  
 
Peter Sporleder 
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Bilag 2: Eksisterende tilbud til forældre, som mister et barn

Der kan være forskellige årsager til, at forældre mister et barn. Det kan være 
i løbet af graviditeten, under eller umiddelbart efter fødslen eller siden hen 
ved sygdom eller ulykke. Hvilke tilbud der aktiveres, vil ofte afhænge af fami-
liens konkrete situation og behov. 

Nedenfor gennemgås en lang række af de tilbud, som kan aktiveres og sidst 
i bilaget er tilbuddene samlet i et mere overskueligt skema.

Tilbud i Aarhus Kommune 
Aarhus Kommune har en række tilbud, som retter sig mod at støtte familier 
eller enkeltpersoner, som af forskellige årsager befinder sig i en krisesitua-
tion, som kalder på en ekstra indsats fra kommunen.

Behandling og støtte i forbindelse med dødsfald er en særlig sundhedsfaglig 
problematik, der kalder på sundhedsfaglig ekspertise. Derfor hører behand-
lingsforløb generelt under det almene system, hvor familien som oftest vil 
skulle modtage hjælp via henvisning fra egen læge. 

Tilbud i MSO
Gruppeforløb til borgere med stress og depression
Folkesundhed Aarhus tilbyder kortvarige, gratis gruppeforløb til borgere med 
stress eller let til moderat depression. Kurserne er et 5 ugers gruppeforløb 
med en holdstørrelse på 8-12 deltagere. 

Borgere kan henvende sig selv eller blive henvist af egen læge eller sagsbe-
handler til forløbet. Herefter vil de blive tilbudt en indledende samtale om de 
udfordringer, de oplever forbundet med deres stress-problematik. 
Forløbene varetages af en psykolog.

Tilbud i MSB
Forebyggende foranstaltninger eller særlig støtte efter Serviceloven
Dødsfald og sorg over at miste et barn kan ramme alle, og hvis sorgen er 
forældrenes eneste problem, dvs. at der ikke samtidig er sociale problemer 
eller fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, så er forældrene som ud-
gangspunkt ikke berettiget til hjælp og støtte efter Serviceloven. Krisehjælp 
fra MSB til forældre, der mister et barn, vil derfor være en udvidelse af det 
gældende serviceniveau.

Er familien i forvejen sårbar eller udsat og/eller er der søskende, hvis trivsel 
og udvikling lider skade i en grad, der berettiger dem til støtte efter mulighe-
derne i Serviceloven, så kan der efter en konkret og individuel vurdering af 
de øvrige børns behov, iværksættes foranstaltninger efter denne. Det kunne 

SUNDHED OG OMSORG
BØRN OG UNGE
SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE

Sag: 21/013551-3

Sagsbehandlere:
Mette Kristoffersen
Marie Skeel Løkke
Hanne Linnemann
Lone Brunse Olesen
Louise Dam Overballe
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fx være forebyggende støtte efter SEL § 11.3 (råd, vejledning, samtalegrup-
per mv.) eller foranstaltninger efter SEL § 52, hvis støtte efter kapitel 11 vur-
deres at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges 
særlige behov for støtte (støtte i hjemmet, aflastning, kontaktperson, be-
handling af barnets eller familiens problemer). Målgruppen vurderes i de til-
fælde at være familier, som i forvejen har en sag i Familiecentret – enten 
pga. udsathed eller handicap – og hvor dødsfaldet resulterer i yderligere ud-
sathed for familien.

Særlig støtte til børn, unge og familier efter mulighederne i Serviceloven in-
debærer en notatpligt for kommunen. Derfor vil støtten til familien og sø-
skende betyde, at der bliver oprettet en social sag på de øvrige børn i Fami-
liecentret. Det vil ikke være alle familier, der vil være interesserede i dette. 

Indsatser i regi af Børnecentret
Børn, der rammes af sorg, kan blive henvist af Familiecentret til en indsats i 
Børnecentret. Alle børn har brug for at tale om deres sorg, men ikke alle har 
brug for behandling. Børnecentret tilbyder støtte til de børn, der har brug for 
behandling. Støtten kan også gives til forældre med fokus på, hvordan de 
kan støtte et barn, der fx pludselig har mistet en søskende. Børnecentret op-
retter sorggrupper for børn, der har brug for behandling som følge af at have 
mistet forældre, søskende eller andre i barnets nærhed, når der er nok børn 
til at oprette en gruppe. Ikke-behandlingskrævende børn, der ønsker at ind-
gå i et gruppeforløb med andre ligestillede børn i sorg, henvises til forløb i 
regi af frivillige foreninger.

Indsatser i regi af Sociallægeinstitutionen i MSB
Sociallægeinstitutionens overordnede mål er at bidrage til, at borgere med 
helbredsproblemer, eller borgere som på anden vis er på kanten af arbejds-
markedet eller ved at falde ud af et uddannelsesforløb, kommer til at fungere 
bedst muligt i hverdagen.

Sociallægeinstitutionen består af syv enheder: Bostøtte erhvervet hjerneska-
de (Neuropædagogisk Team), Hjerneskadeteamet, Hjerneskadecentret, 
Gratis Psykologhjælp for Unge, SI Sundhedsteam Vejlby Centervej, SI 
Sundhedsteam Fredens Torv og Lægeteam i Rusmiddelcenter Aarhus, samt 
en udviklingsenhed.

Sociallægeinstitutionen har ikke et set-up, som giver mulighed for akut krise-
hjælp. Det vil, ud over tilført finansiering, bl.a. kræve særlige ansættelsesaf-
taler med psykologerne med krav om at stå til rådighed uden for normal ar-
bejdstid m.v. 

Sociallægeinstitutionen har heller umiddelbart egnede tilbud til forældre, som 
er i sorg over et mistet barn. For sygemeldte borgere, som modtager syge-
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dagpenge-ydelsen, sker henvisningen af tilbud til Sociallægeinstitutionen via 
Jobcentret. Hvis en borger er langtidssygemeldt med baggrund i dødsfald af 
sit barn, vil borgeren teoretisk set kunne modtage hjælp fra en psykolog i 
Sociallægeinstitutionen, hvis følgevirkningerne af den oplevelse borgeren 
har været ude for, udvikler sig til fx stress, depression eller anden psykologi-
ske traumefølgevirkning, og Jobcentret vurderer det relevant, at henvise til 
en indsats i Sociallægeinstitutionen. 

Indsatser i MBU
Børn og Unge har et kriseberedskab, som anvendes ved akutte kriser. Det 
kan være ved trafikulykker, brand, overfald eller dødsfald. Når en akut krise 
opstår, etableres en krisegruppe, der som minimum består af en Børn og 
Unge-chef, den lokale leder og en kommunikationsmedarbejder. Gruppen 
skal sikre koordination af opgaver, præcis information og at der sker de rele-
vante faglige vurderinger i sagen. Dette kan eks. være at sende krisepsyko-
loger ud på skoler og dagtilbud, i tilfælde hvor det vurderes nødvendigt.

I de tilfælde hvor Børn og Unges medarbejdere er ”tættest” på krisen, løser 
Børn og Unge den konkrete, akutte situation og guider forældrene videre til 
de rette professionelle f.eks. egen læge. I andre tilfælde vil egen praktiseren-
de læge, regionen eller måske Socialforvaltningen være tættere på familien 
og derfor være de rette til at guide videre.

Både dagtilbud og skoler skal desuden have deres egen sorgpolitik, som ta-
ger hånd om søskende, forældre og personale ved børns dødsfald. Derud-
over er den almindelige rådgivning og vejledning fra psykologen i distriktet 
altid til rådighed i forhold til de berørte børn. PPR vil også stå til rådighed 
med oplæg, samtaler mm. efter drøftelse med dagtilbudsleder og/eller skole-
leder. Der er ikke direkte psykologhjælp til forældrene fra PPR, men der kan 
henvises til MBUs åbne rådgivning, hvis udfordringen tager afsæt i søsken-
des trivsel. Derudover tilbyder PPR vederlagsfri psykologsamtaler til børn 
(de såkaldte børnesamtaler) under 15 år.  

Tilbud ved regionen eller foreninger

Tilbud i Region Midt og ved privatpraktiserende læge
Regionen såvel som familiens privatpraktiserende læge (eller lægevagten) 
står klar med et samtaletilbud i den helt akutte situation. 

Aarhus Universitetshospital tilbyder forældre, som har mistet et barn, samta-
le med en læge og/eller en sygeplejerske (gerne familiens kontaktperson), 
som snakker forløbet igennem og besvarer eventuelle spørgsmål. Ydermere 
informeres forældrene om muligheden for psykologbistand og/eller en sam-
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tale med hospitalspræsten og/eller en socialrådgiver, som er tilknyttet hospi-
talet.
 
Familier, som er tilknyttet det børnepalliative team, er automatisk tilknyttet en 
psykolog, som hjælper og støtter op om familiens sorg både under og efter 
dødsfaldet. Som afslutning på forløbet støtter det børnepalliative team også 
op om en god overgang til hjælp uden for hospitalet. Herudover kan regio-
nen være behjælpelig med at etablere kontakt til familiens sognepræst eller 
evt. hospitalspræsten. 
 
Generelt henvises der som udgangspunkt til yderligere hjælp uden for hospi-
talet, herunder Forældre & Sorg - Landsforeningen for spædbarnsdød, psy-
kologhjælp via egen læge, forældreforeninger mm., hvor det findes relevant. 
 
Aarhus Universitetshospital tilbyder også hjælp til familier, som mister et ny-
født barn eller et barn i intensiv behandling indlagt i Nyfødt Intensiv. Hjælpen 
indbefatter:

 Ophold i afsnittet sammen med deres døde barn så længe, de har 
behov, oftest ca. 1 døgn, hvor der er personale omkring dem. Foræl-
drene støttes i deres afsked med barnet, laver efter ønske fod/hånd 
aftryk, klæder barnet på. Nogle låner en kølelift i afdelingen og tager 
barnet med hjem indtil bisættelse. Hjælp til kontakt til bedemand, ka-
pel efter ønske. 

 Tilbud om en samtale med en psykolog og/eller en socialrådgiver, 
som er tilknyttet hospitalet.

 Besked til egen læge og sundhedsplejerske om dødsfaldet.
 Tilbud om opringning fra kontaktsygeplejerske 3-5 dage efter døds-

faldet.
 Samtale med kontaktteam (sygeplejerske + læge) ca. 1 måned efter 

dødsfaldet. Her planlægges behovet for flere samtale og en åben in-
vitation til henvendelse i fremtiden. Ofte formidles der kontakt til ge-
netisk undersøgelse eller andre fagområder.

Familiens privatpraktiserende læge (eller lægevagten) kan tilbyde en samta-
le, som enten foregår via telefonen, som en konsultation i klinikken, eller 
som et sygebesøg i lægevagten. Det afhænger af situationen og det konkre-
te behov, hvordan samtalen tilrettelægges.

Desuden kan privatpraktiserende læge henvise til psykolog med baggrund i 
dødsfald i nærmeste familie via den offentlige sygeforsikring. Nogle familier 
har også mulighed for at få psykologhjælp via deres egen sundhedsforsik-
ring. Her hjælper familiens privatpraktiserende læge gerne med at finde den 
rette psykolog til opgaven.
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Rådgivning ved Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød
Folketinget vedtog i december 2020 et forslag om retten til udvidet sorgorlov 
i 26 uger til forældre, som mister et barn under 18 år. Forslaget trådte i kraft 
pr. 1/1 2021.

I forlængelse heraf blev der tildelt ekstra økonomiske midler på i alt 7,5 milli-
oner i perioden 2021-2024 til foreningen ”Forældre & Sorg – Landsforenin-
gen Spædbarnsdød” til at drive et udvidet rådgivningstilbud til denne gruppe 
af forældre.

I foråret 2021 vil foreningen begynde tilpasningen af de eksisterende tilbud 
til den nye, bredere forældregruppe. Det betyder, at Forældre & Sorg – 
Landsforeningen Spædbarnsdød i løbet af 2021 kan tilbyde forældre, som 
mister et barn på op til 21 år, forløb med en uddannet terapeutisk rådgiver. 
Herudover tilbyder foreningen sorgseminarer, landsdækkende sorggrupper, 
forældrerådgivning ift. søskende samt arbejdspladsforløb.

Tilbud ved andre frivillige foreninger
Derudover er der en række andre foreninger, som tilbyder rådgivning for for-
ældre og familier i sorg, eks. ”Landsforeningen Mistet barn” som tilbyder fri-
villig rådgivning til forældre.

Desuden tilbyder foreningerne ”Skyggebørn”, ”Løvehjerterne”, ”Børns Vilkår” 
og ”Børn, unge og sorg” rådgivning til børn og unge i sorg.

Kræftens bekæmpelse, Ældresagen og Selvhjælp Aarhus driver også sorg- 
og selvhjælpsgrupper og hjælp ved en sorgvejleder/-rådgiver.

Skema: Oversigt over udvalgte tilbud rettet mod forældre, der mister et barn

Tilbud Målgruppe Aktører Organisation
Samtaletilbud un-
der sygdomsforløb

Familien Psykologer Aarhus Universi-
tetshospital – Bør-
nepalliativt Team

Samtaletilbud i 
den akutte situa-
tion

Familien Læge, sygeplejer-
ske, hospitalspræst

Aarhus Universi-
tetshospital

Samtaletilbud i 
den akutte situa-
tion

Familien Privatpraktiserende 
læge (lægevagten)

Almen praksis, Læ-
gevagten

Koordinering af 
samtale med sog-
nepræst eller ho-
spitalspræst

Familien Læge, sygeplejer-
ske

Aarhus Universi-
tetshospital
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Henvisning til psy-
kolog (den offentli-
ge sygeforsikring)

Forældre Privatpraktiserende 
læge

Psykologhjælp 
gennem privat sy-
geforsikring eller 
Falck abonnement

Forældre 
med privat 
sygeforsikring 
eller Falck 
abonnement

Psykologer Udbydere af priva-
te sygeforsikringer

Sorggrupper Forældre, der 
mister et barn 
under gravidi-
teten, under 
fødslen eller i 
dagene efter 
fødslen

Psykologer Region Midt

Sorggrupper, 
sorgseminar, for-
ældrerådgivning 
ift. søskende og 
arbejdspladsen

Forældre, der 
har mistet et 
barn op til 21 
år

Uddannede terape-
uter og frivillige

Forening: Forældre 
& Sorg – Landsfor-
eningen Spæd-
barnsdød

Frivillig Rådgiv-
ning 

Forældre Frivillige Landsforeningen 
Mistet barn
Kræftens bekæm-
pelse
Ældresagen
Selvhjælp Aarhus

Rådgivning og 
sorggrupper

Børn og Un-
ge, som har 
mistet

Uddannede terape-
uter og frivillige

Løvehjerterne 
Børns Vilkår
Børn, unge og sorg

Note: Listen er ikke udtømmende men har som formål at præsentere et udpluk af de 
tilbud, der findes i dag.
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Emne Budgettema om ’Flere kendte voksne i undervisningen’ 

Til Rådmandsmøde den 23. marts 2021 

  

 

  

1. Hvorfor fremsendes forslaget? 

Rådmand Thomas Medom har bedt PUF beskrive et forslag til budgettema 

omkring ’Flere kendte voksne i undervisningen’. 

 

Forvaltningschef Ole Kiil Jacobsen og Børn- og Ungechef Stefan Møller 

Christiansen har på denne baggrund sat nærværende forslag på dagsorden.  

 

2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til? 

Det indstilles, at rådmanden 

• drøfter og godkender forslaget til beskrivelse af budgettema ’Flere 

kendte voksne i undervisningen’ 

 

3. Hvilke ændringer indebærer forslaget? 

Det foreslås at udvide tovoksen-undervisningen i folkeskolen for at opnå 

flere kendte voksne i undervisningen. Flere tovoksen-timer betyder, at det 

bliver muligt at vikardække med en kendt voksen i forbindelse med fravær, 

for på den måde at sikre en fortsat høj kvalitet i undervisningen. 

 

Det foreslås, at tovoksen-undervisningen først og fremmest prioriteres i ind-

skolingen. Dette med henblik på at skabe mere tryghed og færre forstyrrel-

ser (ex. færre konflikter) i hverdagen og i forbindelse med fravær, så trivslen 

øges for eleverne til gavn for deres læring og udvikling.  

 

Der er i folkeskolen et særligt fokus på elevernes faglige udvikling i dansk og 

matematik (jf. nationale resultatmål), hvorfor det foreslås, at tovoksen-under-

visning prioriteres i dansk og matematik i det omfang, det er økonomisk mu-

ligt.  

 

4. Videre proces og kommunikation 

Forslaget forventes behandlet Børn- og Unge udvalgsmøde den 7. april 

2021. 

 

 

BØRN OG UNGE 
Pædagogik og Forebyggelse 

Aarhus Kommune 

Skole 

Grøndalsvej 2 

8260 Viby J 

 

Telefon: 29 20 99 44 

Direkte telefon: 41 85 74 91 

 

Direkte e-mail: 

clep@aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Claus Erik Picard 

Punkt 3, Bilag 1: Beslutningsmemo.pdf



Børn og Unge, 11.03.21  
Kontaktpersoner: Claus Erik Picard, Karen Marie Overgaard Madsen, Lene Wenshøj Horsager 
Dato for udvalgsbehandling: 07.04.2021 
 

 

1 
 

Flere kendte voksne i undervisningen 

Af forligsteksten for Aarhus Kommunes budget 2020-23 fremgår det, at forligspartierne ønsker, at børn i dag-

tilbud og folkeskolen i størst muligt omfang møder kendte voksne, når det er nødvendigt at vikardække. På 

den baggrund er der i Børn og Unge igangsat et arbejde med at afdække, hvordan der sikres flere kendte 

voksne i forbindelse med vikardækning. Arbejdet forløber i to spor – et for dagtilbudsområdet og et for skole-

område i forhold til undervisningen. 

Det foreløbige arbejde på skoleområdet peger på, at flere undervisningstimer planlagt med to voksne er en 

vej at gå til at opnå flere kendte voksne i skolernes vikardækning. En kendt voksen forstås her som en for 

eleverne kendt og uddannet voksen, fx kendt fra årgangsteam, klasseteam og SFO’en. Når undervisningen 

er planlagt med to voksne, kan den tilbageværende voksne således varetage undervisningen i tilfælde af, at 

den anden voksen har fravær. 

Den tilbageværende voksne kender eleverne og klassekulturen og har som udgangspunkt også kendskab til 

læringsplatforme og andre relevante digitale læremidler. Den voksne ved ligeledes, hvad klassen arbejder 

med i forvejen, og har kendskab til skolekultur og relevant personale.  

På den baggrund foreslås det at udvide tovoksen-undervisningen i folkeskolen med henblik på at opnå flere 

kendte voksne i skolernes vikardækning. Hertil kommer, at både international forskning og lokale erfaringer 

viser, at to voksne i undervisningen i form af co-teaching, er den samarbejdsform, der bedst understøtter in-

klusion af børn med særlige behov i almenmiljøer.  

Relevante data, økonomi og nøgletal: 

I nærværende forslag er der fokus på det planlagte korttidsfravær ifm. undervisningen. VIVE har i en under-

søgelse (2019) Vikarer i folkeskolen – en undersøgelse af underviserfravær og brugen af vikarer i undervis-

ningen undersøgt brugen af vikarer i undervisningen.  

Dette forslag baserer sig dels på VIVEs fraværstypologi og dels de resultater, som undersøgelsen viser ift. 

kvaliteten af forskellige vikartyper i undervisningen. Herudover peger publikationen Inspiration til at håndtere 

vikardækning som følge af lærerfravær i folkeskolen (2020) udgivet af KL/Skolederforeningen/Børne og Kul-

turchefforeningen/Skole og Forældre på en række aspekter som eksempelvis kommunikation, en styrkelse af 

skolens kultur og en god planlægning af kendt fravær, som emner skolens ledelse kan reflektere over sam-

men og nå til nye erkendelser om. 

I skolernes budget er der i forvejen omkring 8,5 mio. kr. til to voksne i indskolingen, som byrådet har bevilget 

ad et par omgange. Derudover får skolerne i 2021 21 mio. kr. til flere lærere (fra finansloven) stigende til 

knap 43 mio. kr. i 2024. Det er midler, der ligger ud over det nødvendige for at leve op til minimumstimetallet, 

og er ikke øremærket tovoksen-undervisning. Isoleret set burde justeringen af folkeskolen, hvor skoledagen 

bliver kortere i indskolingen frem mod 2025 også frigøre midler til timer med to voksne. 
 

Løsningsmuligheder og politiske handlemuligheder: 

Det foreslås, at tovoksen-undervisningen først og fremmest prioriteres i indskolingen. Dette med henblik på 

at skabe tryghed og færre forstyrrelser (ex. færre konflikter) i hverdagen og i forbindelse med vikardækning 

til gavn for deres læring og udvikling.  

Der er i folkeskolen et særligt fokus på elevernes faglige udvikling i dansk og matematik (jf. nationale resul-

tatmål), hvorfor det foreslås, at tovoksen-undervisning prioriteres i dansk og matematik.  

Nedenfor ses fire scenarier, hvor den årlige udgift for at tilknytte en ekstra voksen i undervisningen i fagene 

dansk og matematik er skaleret på forskellig vis. Det præciseres, at de beregnede udgifter alene er til de 
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ekstra medarbejderes løn. Derudover kan der blive udgifter til eksempelvis flere arbejdspladser o.a. For hvert 

scenarie fremgår to alternativer med hhv. kombinationen lærer/lærer eller kombinationen lærer/pædagog1.  

Scenarie 1 – to-voksne i indskolingens samtlige dansk- og matematiktimer2 

2022-priser i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 

Alternativ 1 - lærer/lærer:   161.000 166.000 170.000 174.000 

Alternativ 2 - lærer/pædagog:   131.000 134.000 138.000 141.000 

 

Scenarie 2 – to-voksne i samtlige dansk- og matematiktimer på 1. og 2. klassetrin 

2022-priser i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 

Alternativ 1 - lærer/lærer  89.800 92.700 95.600 98.100 

Alternativ 2 - lærer/pædagog  72.200 74.500 76.900 78.900 

 

Scenarie 3 – to-voksne i halvdelen af dansk- og matematiktimerne på 1. og 2. klassetrin 

2022-priser i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 

Alternativ 1 - lærer/lærer  44.900 46.300 47.800 49.000 

Alternativ 2 - lærer/pædagog  36.100 37.200 38.400 39.400 

 

Scenarie 4 – to-voksne i to dansk- og to matematiktimer på 1. og 2. klassetrin 

2022-priser i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 

Alternativ 1 - lærer/lærer  22.400 23.200 23.900 24.500 

Alternativ 2 - lærer/pædagog  18.000 18.600 19.200 19.700 

 

De angivne scenarier er således en skitsering af ekstra to-voksen timer, der vil kunne opnås ved tilførsel af 
ekstra ressourcer. Der gøres opmærksom på, at en evt. udmøntning af tovoksen-undervisningen kan skale-
res på andre måder end oven for skitseret. Der gøres yderligere opmærksom på, at der allerede er et betrag-
teligt antal timer, der dækkes af to voksne i indskolingen. Det er særligt pædagoger, der dækker den anden 
position i undervisningen.  

 

 
1 Alle scenarier omhandler indskolingen i både normalklasser og modtagelsesklasser, og udgifterne er fremskrevet ud fra elevtalsprog-

nosen samt. forudsætningen om, at en lærer underviser 780 timer om året og en pædagog 1.100 timer årligt. 
2 Herudover indgår 8 ekstra tovoksen-timer på børnehaveklassetrinnet. 
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