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Peder Udengaard 

 

Kære Borgmester Jacob Bundsgaard 
 
Vil du venligst foranledige, at nærværende spørgsmål besvares inden 
for reglen om 10-dages forespørgsler. 
 
For Socialdemokratiet er det afgørende at enkeltmandsundervisning af 
elever alene sker kortvarigt og på en måde, hvor eleverne fagligt 
bringes på et alderssvarende niveau hurtigst muligt. 
 
Socialdemokraterne i Aarhus Byråd ønsker med denne 10-dages fore-
spørgsel, at sikre at der er et klart og vedholdende fokus på gruppen 
af elever med størst udfordringer. 
 
Socialdemokratiet ønsker derfor oplyst: 
 

- Hvor mange børn og unge, følger ikke den almindelige under-
visning i en folkeskoleklasse eller tilsvarende private tilbud? 

- Hvor mange børn og unge modtager et tilbud om enkelt-
mandsundervisning og hvilke former for særlige behov er der 
tale om? 

- Hvor mange børn og unge har særlige dispensationer og aftaler 
i folkeskolens undervisningstilbud og tilsvarende i private til-
bud? 

- Hvor mange børn og unge har modtaget et konkret tilbud om 
enkeltmandsundervisning? 

- Hvor mange børn og unge har modtaget et konkret tilbud om 
enkeltmandsundervisning af flere omgange? Og hvad er gen-
nemsnittet? 

- Hvad er det gennemsnitlige ugentlige timetal i tilbud om en-
keltmandsundervisning? 

- Hvad er den gennemsnitlige længde/periode, af enkeltmands-
undervisning? 

- Hvad er antallet af ansøgninger om enkeltmandsundervisning 
og hvor mange er blevet bevilliget? 

- Hvor mange børn i Aarhus Kommune modtager ingen under-
visningstilbud?  

- I hvor høj grad inddrages PPR og socialforvaltningen når der 
vælges enkeltmandsundervisning?  

- Hvor mange børn eller unge som modtager et tilbud om en-
keltmandsundervisning har andre kommunale tilbud også og 
hvilken type af tilbud?  
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Oplysningerne ønskes opgjort, så udviklingen over de seneste fem år 
fremgår. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Peder Udengaard 
Politisk ordfører 
Næstformand for Børn og Ungeudvalget (S) 
 
Camilla Fabricius 
Gruppeformand (S) 
 
Lisbeth Lauersen 
Medlem af Børn og Ungeudvalget (S) 


