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1   Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt
 
2   AULA - Status og implementeringsplan (HP)
Kirsten Kaag Mortensen, Lone Juric Sørensen og Ole Hersted deltog.

På mødet blev der givet en status på implementeringen af Aula, som er den fælles 
kommunikationsplatform for forældre, børn og unge og medarbejdere på 0-18 års området i 
Aarhus Kommune, som skal erstatte SkoleIntra og BørneIntra.

Implementeringsopgaverne består i nedlukning af skole/børneintra og opstart af Aula, ny 
hjemmeside, support setup, undervisning og træning.

Aarhus Kommune deltager med to skoler i et pilotprojekt omkring implementeringen af Aula.

Der er sideløbende ved at blive implementeret et nyt system til vikardækning på skolerne, idet 
det ikke er en del af Aula.

Der er et opmærksomhedspunkt i forhold til, om og hvornår 10. klasse og fritids- og 
ungdomsskoleområdet kommer med i Aula.
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Orientering om status og implementeringsplanen blev taget til efterretning. På baggrund af 
spørgsmål fra rådmanden blev der redegjort for, at Aula er et nyt moderne system med en 
intuitivt nemmere brugerflade, at det honorerer krav til sikkerhed, at unilogin bruges som 
login, fordi det er eneste landsdækkende loginsystem ud over Nem-id, som kun skal bruges i 
forhold til data, hvor der er større krav til sikkerhed. 
 
3   Lovmæssige rammer for læringsplatforme og digitale elevplaner
Ole Hersted, Marie Schou og Tina Grønborg Jensen deltog.

Lovgrundlaget og aftalegrundlaget i økonomiaftalen for læringsplanen blev gennemgået, og 
der blev præsenteret tre forskellige scenarier for, hvordan der kan arbejdes med platforme for 
digitalisering af undervisningen og elevplaner.

Det blev nævnt, at der er mange forskellige opfattelser af læringsplatformen på de enkelte 
skoler og på tværs skoler. Rådmanden gav udtryk for, at der er mange hensyn, som skal 
balanceres.

Der blev aftalt følgende:
 Der udarbejdes et forslag til, hvad der skal kommunikeres til skolerne om, hvad de 

skal, og hvad de kan vælge at gøre i forhold til læringsplatformen.
 Der skal udarbejdes en tidsplan for det videre forløb.
 Der skal findes et tidspunkt, hvor rådmanden kan prøve at arbejde med ”Min 

uddannelse”.
Ansvarlig OKJ

 
4   Udvalgets introseminar den 15.-16. marts (HvB)
Forslag til program for Børn og Unge-udvalgets introseminar blev gennemgået. Besøg og 
dialog om Børn og Unges praksis bliver i Skjoldhøj lokaldistrikt. 

Det blev aftalt, at følgende skal være en del af økonomidrøftelsen: historisk blik på 
udviklingen i Børn og Unges økonomi og specialområdet. Ansvarlig HP

Der skal tilføjes et punkt om studietur for udvalget. Oplæg følger fra Pædagogisk Afdeling. 
Ansvarlig HvB

 
5   Anvendelse af VIVE-rapporten - Specialundervisningsområdet (OKJ)
Klaus Jepsen, Anette Kvistgaard Nielsen og Henrik Larsen deltog.

Med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet, at det skulle afsøges, hvorledes viden om 
socioøkonomiske kriterier kan inddrages i Aarhus Kommunes budgetmodeller. VIVE har på 
den baggrund udarbejdet en rapport om socioøkonomiske kriterier i forhold til budgetmodeller 
på specialundervisningsområdet og det specialiserede børneområde.
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Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse har gennemgået rapporten og har en 
række indvendinger mod rapportens analyser og konklusioner, som blev gennemgået på 
mødet.

VIVI har som følge af vedtagelsen af budget 2018 også udarbejdet en rapport om anvendelse 
af socioøkonomiske kriterier i budgetmodeller på førskoleområdet.

Der blev endvidere redegjort for udviklingen i antallet af elever i specialklasser og 
betydningen heraf for skolernes økonomi.

Det blev aftalt, at der skal udarbejdes bemærkninger til rådmanden til magistratsmødet på 
mandag om udviklingen i segregeringsgraden, og hvad det betyder for skolernes økonomi 
med afsæt i, at der er tale om et vedvarende pres.  Ansvarlig OKJ

 
6   Forberedelse af Byrådsmøde
Intet  
7   Evt.
Rådmanden orientererede om, at han har været på besøg hos Ung i Aarhus.

OKJ orienterede om, at eleverne skal have mulighed for at udfylde elevtrivselsmålingerne på 
papir. Der er ved at blive lavet kommunikation til skolerne om det. De elever, som svarer på 
papir, får ikke Aarhus Kommunes supplerende spørgsmål. Det blev aftalt, at der skal 
udarbejdes en pressemeddelelse om udfordringer med trivselsundersøgelsen. Ansvarlig HM
 
8   Intern opfølgning - Lukket
Intet  
9   Gentænk Gellerup, Toveshøj, Ellekær - Lukket
Birgit Møller deltog.

Den politiske proces blev drøftet før og efter, at forslagene til initiativer sendes i høring, 
herunder hvem der vil kunne være afsendere på høringsmaterialet, og hvem som vil kunne 
fremsende en indstilling.

Initiativerne om skolestruktur afventer regeringens ghettoudspil og evt. udspil fra 
borgmesteren.

Mødet med KW blev drøftet, og det blev aftalt, at der dels skal søges en retning i forhold til, 
om der skal udarbejdes andre/flere initiativer på MSB’s område, dels at der skal stikkes en 
føler ud i forhold til, om KW vil være medansvarlig for høringsmaterialet og en efterfølgende 
indstilling 
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Beslutningsmemo 
 
 
 
 
Emne Investeringsmodel for tobaksforebyggelse 
Til Drøftelse på rådmandsmøde 
  

 
1. Hvorfor fremsendes forslaget? 
Forvaltningschef Ole Kiil Jacobsen har sat forslaget på dagsorden med hen-
blik på en forhånds orientering om arbejdet med investeringsmodeller i Børn 
og Unge på sundhedsområdet, og det aktuelle arbejde på tobaksområdet i 
særdeleshed. 
 
Investeringsmodellen for tobaksforebyggelse er udarbejdet på baggrund af 
B2018, hvor der lægges op til undersøgelse af potentialet for investerings-
modeller på områderne:  

 Tobaksforebyggelse 
 Alkoholforebyggelse 0-18 år 
 Lænde/ryg 
 Diabetes.  

 
Forslaget er blandt andet opstået på baggrund af en KORA rapport, der vi-
ser betydelige økonomiske gevinster ved at forebygge og stoppe rygning. 
KORA dokumenterede i publikationen ”Offentlige merudgifter ved rygning” 
fra april 2017, at der er væsentlige offentlige merudgifter ved rygning. Der 
peges på, at der er offentlige merudgifter på mellem 9.000 kr. og 18.000 kr. 
om året for rygere sammenlignet med aldrig rygere, afhængig af alder og 
køn.  
 
2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til? 

Der ønskes en drøftelse af Børn og Unges elementer i en investeringsmodel 

for tobaksforebyggelse.  
Det drejer sig om et konkret investeringsforslag om at implementere koncep-
tet X:IT fra Kræftens Bekæmpelse på 5-10 skoler, hvor statistikken viser en 
betydelig rygeproblematik. 
 
X:IT1 består på den enkelte skole af: 

 Røgfri skoletid 
 Undervisning via gratis materiale fra Kræftens Bekæmpelse 
 Forældreinvolvering 

 

                                                      
1 http://www.xit-web.dk/om-xit/evaluering-og-resultater/ 
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Desuden forudsættes et forbrug på ca. 20 timer årligt pr. klasse fra MBU til 
undervisning, opfølgning på rygeregler samt forældresamarbejde. Dette er 
den primære omkostning i den samlede vurdering af pris på 50.000 kr. pr. 
skole. 
 
Dette forslag er supplerende til det eksisterende forebyggelsesarbejde om-
kring tobak, samt rådmandens opfordring til skolebestyrelserne om at ind-
føre røgfri skoletid – som også indgår i X:IT. 
 
3. Hvilke ændringer indebærer forslaget? 

Understøttelse og rammesætning for en øget indsats for tobaksforebyggelse 

på særligt de folkeskoler, der er særligt udfordrede på rygeproblematik bety-

der både en indsats for større lighed i sundhed, samt et konkret arbejde for 

at fremme børns og unges sundhed på de aarhusianske folkeskoler. 

 

Investeringsmodellen indebærer en beslutning i Børn og Unge om at sætte 

ind på 5-10 udvalgte skoler, hvor rygeproblematikken er et stykke over gen-

nemsnittet på 5,3% i 9. klasse. Der er pt. 9 skoler over med over 10% rygere 

i udskolingen. 

Det betyder, i indsatsperioden, at der vil blive tilført midler til de berørte sko-

ler, med henblik på at kompensere for personaleforbruget i forbindelse med 

indsatsen. 

Forslaget er skalérbart og påvirker omkostningen lineært. Som udgangs-

punkt foreslås det, at man iværksætter X:IT programmet på 5 skoler i 2019 

stigende til 10 skoler i 2020-2021. Det betyder, at X:IT programmet vil kunne 

køres på i alt 25 skoler med den højeste rygerandel i perioden 2019-2020.  

 

Evalueringen af X:IT fra 2013 viser, at skoler, der implementerede alle dele 

af X:IT kunne halvere andelen af rygere i 9. klasse. På de 9 mest tobaksbe-

lastede skoler, der har en rygeandel på over 10% ville det betyde, at man 

kom markant tættere på det nuværende gennemsnit på 5,3%.  

 

I den tværmagistratslige arbejdsgruppe, der har drøftet forslaget, har flere fi-

nansieringsmodeller været drøftet – herunder muligheden for at gennemføre 

som en hel eller delvis investeringsmodel. Dette vil skulle drøftes nærmere i 

Økonomistyregruppen i starten af april. I den anledning gøres opmærksom 

på, at den enkelte magistratsafdeling evt. kan blive pålagt delvis finansiering 

af de forslag, der ligger i modellen såfremt forslaget går igennem.  Udgiften 

pr. skole er 50.000 kr., hvilket betyder en samlet udgift på 250.000 kr. det 

første år og 500.000 kr. i 2020 og 2021, såfremt man vælger den dimensio-

nering, som er foreslået i den tværmagistratslige arbejdsgruppe.  
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4. Videre proces og kommunikation 
Den videre proces i Børn og Unge indeholder en nærmere afklaring af mulig-
hederne for at implementere X:IT på skoler i MBU i samarbejde med områ-
decheferne. 
 
Den samlede investeringsmodel for rygning beskrives færdig af en tværma-
gistratslig arbejdsgruppe, og sendes til godkendelse hos Sundhedsstyre-
gruppen. 
 
Det endelig forslag til investeringsmodel for tobaksforebyggelse forventes, 
sammen med forslaget vedr. alkoholforebyggelse 0-18 år, at blive fremsendt 
til byrådet før sommerferien 2018.  
 
Investeringsmodellen for alkoholforebyggelse 0-18 år er fortsat under udar-
bejdelse i fagligt regi, og fremsendes derfor først til kommentering senere på 
foråret. 
 
5. Øvrige investeringsmodeller vedr. sundhed i Børn og Unge 
Børn og Unge har, udover de ovenfor nævnte investeringsmodeller vedr. to-
bak og alkohol, en investeringsmodel for forebyggelse af indlæggelser 0-2 
år. 
Arbejdet med investeringsmodellen blev igangsat i efteråret 2016, som et 
samarbejde mellem Borgmesterens Afdeling, Børn og Unge samt Sundhed 
og Omsorg. Byrådet tildelte i juni 2017 afdelingerne ca. 50 mio. kr. fordelt på 
årene 2017-2020, med en fordelingsnøgle mellem MSO og MBU på 67% / 
33%. 
Målet er at forebygge indlæggelser og ambulante besøg i aldersgrupperne 
0-2 år samt 65+. 
 
I Børn og Unge anvendes midlerne på følgende 4(5) indsatser: 

 Familieiværksætterne (Førstegangsfødende) 
 Sårbare Gravide (sårbare) 
 Styrkelse af Ammehjælpen (ammeproblematikker) 
 Øget tilgængelighed i Sundhedsplejen 

o Øget telefonvagt alle ugens dage 
o Oprettelse af subakut funktion i hverdagene 

 
I alt 4,2 mio. årligt 2018-2020. 
 
Succeskriteriet er et fald i gennemsnitsomkostningen pr. barn i den aktivi-
tetsbaserede kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. 
Der er lavet aftale om støtte til evaluering med VIVE. Aftalen finansieres via 
den tildelte pulje. 
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Der følges op på investeringsmodellen for indlæggelser i overensstemmelse 
med de fastlagte principper for investeringsmodeller i Aarhus Kommune.  
 
Bilag 
Resultater fra Elevtrivselsmåling 2017 for rygning og alkohol 
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Dokument Titel: Bilag til rådmandsindstilling 
vedr rygning og alkohol



Elevtrivselsmålingen 2017: Spredning mellem skoler

ALKOHOL RYGNING

Har du nogensinde været rigtig fuld? (9. klasse) Hvor tit ryger du cigaretter eller vandpibe? (9. klasse)
Ja, mere end 10 gange Hver dag

Bakkegårdsskolen 41,4% Heltidsundervisningen 31,8%
Skæring Skole 36,0% Bakkegårdsskolen 21,4%
Elsted Skole 34,3% Ellekærskolen 18,2%
Frederiksbjerg Skole 33,3% Samsøgades Skole 16,7%
Heltidsundervisningen 31,8% Engdalskolen 14,3%
Solbjergskolen 31,6% Hasle Skole 11,4%
Mårslet Skole 31,4% Frederiksbjerg Skole 11,1%
Skødstrup Skole 30,6% Viby Skole 10,6%
Malling Skole 27,5% Vestergårdskolen 10,5%
Ellekærskolen 27,3% Skæring Skole 10,0%
Strandskolen 25,9% Tranbjergskolen 7,8%
Viby Skole 25,5% Kragelundskolen 7,5%
Næshøjskolen 23,1% Skåde Skole 7,3%
Skovvangskolen 21,9% Beder Skole 6,7%
Samsøgades Skole 21,4% Vorrevangskolen 6,5%
Højvangskolen 20,6% Langagerskolen 6,3%
Lisbjergskolen 20,0% Rosenvangskolen 5,9%
Skåde Skole 19,5% Mårslet Skole 5,7%
Lystrup Skole 19,4% Aarhus Kommune 5,3%
Kragelundskolen 19,4% Holme Skole 5,3%
Beder Skole 18,3% Tilst Skole 5,0%
Sabro-Korsvejskolen 18,2% Møllevangskolen 4,8%
Aarhus Kommune 18,2% Risskov Skole 4,3%
Holme Skole 17,5% Skødstrup Skole 4,2%
Virupskolen 17,1% Tovshøjskolen 4,2%
Tilst Skole 15,0% Malling Skole 3,9%
Hårup Skole 14,8% Gammelgaardsskolen 3,6%
Engdalskolen 14,3% Bavnehøj Skole 3,3%
Sølystskolen 14,0% Sabro-Korsvejskolen 3,0%
Bavnehøj Skole 13,3% Elsted Skole 3,0%
Tranbjergskolen 13,3% Højvangskolen 2,9%
Langagerskolen 12,5% Lisbjergskolen 2,9%
Rosenvangskolen 11,5% Lystrup Skole 2,8%
Vestergårdskolen 10,5% Katrinebjergskolen 2,7%
Gammelgaardsskolen 9,6% Næshøjskolen 2,6%
Møllevangskolen 9,5% Sølystskolen 2,0%
Skjoldhøjskolen 9,4% Strandskolen 1,9%
Ellevangskolen 9,1% Ellevangskolen 0,0%
Risskov Skole 8,7% Hårup Skole 0,0%
Hasle Skole 8,6% Læssøesgades skole 0,0%
Læssøesgades skole 8,3% Rundhøjskolen 0,0%
Katrinebjergskolen 8,1% Skjoldhøjskolen 0,0%
Vorrevangskolen 3,2% Skovvangskolen 0,0%
Rundhøjskolen 1,4% Solbjergskolen 0,0%
Søndervangskolen 0,0% Søndervangskolen 0,0%
Tovshøjskolen 0,0% Virupskolen 0,0%
Åby Skole 0,0% Åby Skole 0,0%
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