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Radikale Venstre ønsker status på midler til skolemøbler 

Henvendelsens tekst: 

”Vi har tidligere fået tildelt 5 mio. kr. til brug til skolemøbler. Midlerne er si-

denhen mest af alt blevet brugt på hele processen omkring det, hvorfor vi 

ønsker en status på det, som pengene var tiltænkt – skolemøblerne. Hvis vi 

vil have attraktive skoler med et godt læringsmiljø og stoppe flugten til pri-

vatskolerne er der behov for et løft af inventarerne.” 

 

Status på midlerne 

Indledningsvist kan det nævnes at alle de 5 mio. kr. er eller vil blive brugt til 

skoleinventar. Alle skoler er således blevet tildelt kr. 100.000 fra puljen, her 

er medregnet Kaløvigskolen og de 2 specialskoler.  

 

Når det er sagt, er det korrekt at udmøntningen af puljen er tilrettelagt i en 

proces i foråret 2017, der skulle sikre, at pengene bruges bedst muligt. 

 

Processen omkring udmøntningen af skoleinventarpuljen blev, som Børn og 

Unge-Udvalget er orienteret om, sat i gang ved en inspirationsworkshop den 

9. marts 2017 for skolebestyrelse, skoleledelse, elevråd, FU-bestyrelse og 

FU-ledelse. Workshoppen dannede grundlag for indkøbene efterfølgende.  

 

Desuden blev der holdt et møde med de leverandører, som Aarhus Kommu-

ne har en indkøbsaftale med, for at aftale deres rolle i anskaffelserne. 

Leverandørerne blev inviteret til at lave forslag til indretning og efterfølgende 

levere de ønskede indretningsforslag til skolernes rumtyper ud fra definere-

de funktioner og kapacitet. I løsningsforslagene forudsættes det, at indkøbe-

ne skal supplere skolernes nuværende inventar og indretning. 

 

Efter inspirationsworkshop sendte skolerne tegninger af lokaler til leverandø-

rerne i uge 12. Leverandørerne udarbejdede tilbud til præsentation for sko-

lerne i uge 17. Skolerne udvalgte i uge 18, hvilket leverandørtilbud de øn-

skede at gøre brug af og indkøbte inventaret. 28 skoler valgte at følge denne 

plan; men det er endnu ikke alle der har afgivet ordrer. 

 

Der er siden afviklet en runde 2, som 8 skoler valgte at følge. I alt 36 skoler 

har altså fået leveret inventar eller har indkøb under behandling. 

 

De resterende skoler har endnu ikke valgt at bruge midlerne. For en stor 

dels vedkommende, fordi man har ønsket at anvende midlerne i forbindelse 

med kommende anlægsprojekter. 
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Summen af ordreopgørelserne dag dato er i alt 2,74 mio. kr. for 18 skoler. 

Det viser, at de fleste skoler har valgt at supplere de 100.000 kr. med egne 

midler.  

 

Hensigten med puljen om at forbedre læringsmiljøerne på skolerne ved et 

løft af inventaret på skolerne, er dermed på vej til at blive indfriet. Det kan 

nævnes at behovet var opgjort til 100 mio. kr., dermed har puljen betydet at 

5% er indfriet med denne pulje.   

 

Efter indkøb af inventar og senest 15. december 2017 fremsendes kort eva-

luering af indkøbet af inventar til Planlægning i forbindelse med refusion af 

kr. 100.000 til hver skole. Evalueringen har til formål at indsamle data og 

viden omkring inventarindkøbene og de erfaringer, der er gjort. Denne data-

opsamling skal anvendes til fremtidige anbefalinger omkring køb af inventar, 

samt til en afsluttende status som vil blive fremsendt til Børn og Ungeudval-

get. 
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