Kære Børn & Unge udvalg:

Aarhus d. 15. marts 2017

Vi vil gerne være med til at finde nye løsninger sammen med jer, men vores indtryk er, at I
ikke forstår situationen for børn & unge i Aarhus midtby:
●

En forholdsmæssigt stor del af ungdomsårgangen, bliver erklæret
ikke-uddannelsesparate. I år er det på Samsøgades Skole hhv. 15 på 8. årgang med 43
elever og 10 på 9. årgang med 46 elever. Det er alt for mange.

●

Klubben laver et stort arbejde med børn udefra - f.eks. fra udsatte boligområder i
vestbyen fordi de går på skolen.

●

Ca. 60 % af børnene i klubben er på hel eller delvis friplads

●

Klubben skaber venskab og kendskab mellem folkeskolen og kvarterets privatskoler for
at forebygge uro, ungebander og kriminalitet

●

Klubben er et samlingssted for alle kvarterets unge, så de har et sted at gå hen i et
område af byen, der i stigende grad er præget af narko, kriminalitet, manglende grønne
områder og store trafikale udfordringer

●

Klubben skaber sammenhæng i Øgaderne og Nørre Stenbro og fungerer som
forsamlingshus, kulturhus og samlingssted for diverse lokale initiativer, der skaber
fællesskab og kvalitet for kvarterets børn og unge. Pt. bruges klubbens lokaler f.eks. af
12 samarbejdspartnere

Vi mangler fortsat en plan for, hvor klubben fremover skal placeres. Så længe vi ikke har fået
anvist en realistisk og konkret plan for klubbens fremtidige ramme, har vi ikke noget grundlag
for at vurdere, om 750.000 kr. er en tilstrækkelig pose penge til tilpasning af et klubtilbud.
Derfor har vi siden efteråret efterlyst konkrete planer for det fremtidige klubtilbud og anmodet
om at samarbejde om det.
For os handler det om, at et klubtilbud for midtbyens børn og unge skal kunne løse de
opstillede, specifikke udfordringer, som knytter sig til det særlige ved en klub i midtbyen.
Vi har stor tiltro til, at de dygtige ansatte på både skole og klub kan trylle og gøre det umulige
med de rigtige fysiske rammer, men situationen i øjeblikket er uholdbar, og vi fejler på
kerneopgaven i midten af Aarhus.
Det er godt at være i dialog med jer, og vi sætter pris på, at denne sag har været i høring,
men I har også kompetencen til i det mindste at få en plan på plads, inden der træffes en så
vigtig beslutning.
Vi ønsker hverken anlægsbevilling eller tillægsbevilling uden nogen plan, men anbefaler, at der
i stedet igangsættes en analyse med formålet at skabe de nødvendige fysiske rammer, til at
levere en god og konkurrencedygtig folkeskole i Midtbyen.
Er I virkelig så fanget i egne dagsordener, drillerier og taktisk kommunikation, at I ikke vil
være med til at skabe en midtby, der også er attraktiv for de børn og unge, der vokser op der?
Venlig hilsen,
Janus Boye, Formand for Skolebestyrelsen på Samsøgades Skole
Tom Dittmann, Formand for Brugerrådet i Midtbyklubben
Mette Bach Larsen, Formand for SFO-rådet på Samsøgades Skole

Høringssvar: Tilpasning af skolerne til fritidstilbud i 4. klasse
Fra: Skolebestyrelsen og SFO-rådet på Samsøgades Skole og Brugerrådet i Midtbyklubben
Aarhus, d. 16. januar 2017
Opsummering
Skolebestyrelsen og SFO-rådet på Samsøgades Skole og Brugerrådet i Midtbyklubben finder
det problematisk at,
1. 4. klasserne skal overgå fra SFO til klub
2. det vurderes, at 4. klasserne i overgangsfasen kan rummes inden for de eksisterende
rammer i FU
3. Midtbyklubben skal rykke ind på Samsøgades Skole
4. der ikke foreligger en samlet plan for, hvor kvadratmeterne til klub på skolen skal
findes, og hvordan den skal etableres. Så længe den plan ikke eksisterer, er
ressourcebehovet umuligt at tage stilling til.
Overordnet er vi denne gang blevet bedt om at forholde os til at modtage 750.000 kr. til
ombygning, så 4. klasserne kan gå i klub på skolen. Dette selv om Samsøgades Skole pt. har en
klub på Nørre Allé. Vi har ikke set nogen planer for etablering af en klub på skolen, og de fine
ord om samskabelse, medborgerskab og “forældre som ressource” fra byrådets side giver
meget lidt mening, når vi involveres på denne måde. Vi kan ikke forholde os til et beløb uden
en plan og så bakke op om det lokalt.
Ad 1) 4. klasserne skal overgå fra SFO til klub
Bestyrelse, SFO-råd og klubbens brugerråd har – sammen med mange borgere og andre
aktører – tidligere gjort opmærksom på den forringelse af de pædagogiske forhold for byens
børn, som flytningen af 4. klasserne til klub kommer til at betyde for vores børn. Generelt
handler det om:


Manglende tilsynspligt med 9-10 årige børn i klub



Færre ressourcer til pædagogiske tilbud



Forringelse af indsatser overfor udsatte børn (herunder forældresamarbejde)



At ”små” børn i klubben kan være med til at de ældre melder sig ud og dermed giver
lavere medlemstal og flere børn alene hjemme/på gaderne eller det omvendte, at man
finder alternativer for ens 4. klasses barn, da de stadig er for små ift. et tilbud uden
tilsynspligt og sammen med meget ældre børn.



Forringelse af skolernes mulighed for at udnytte pædagogiske ressourcer fra SFO’en i
skolen i henhold til folkeskolereformens intention
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Lokalt for Samsøgades Skole betyder overflytningen af 4. klasserne til klub desuden en
kvalitetsforskel mellem folkeskolens tilbud og de omkringliggende privatskoler, der fortsat
har SFO til 5. klasse. Skolen har i forvejen svært ved at fastholde lokaldistriktets børn og med
denne beslutning forventer vi, at det vil være en grund til at kommende skoleforældre vælger
den lokale folkeskole fra.
I øvrigt henvises til Skolebestyrelsens, MED-udvalgets og SFO-rådets høringssvar ang. 4.
klasser fra SFO til klub fra den 1. april 2016 (vedlagt).
Ad 2) det vurderes, at 4.klasserne i overgangsfasen kan rummes inden for de
eksisterende rammer i FU
I henhold til bilag 2 vurderes det i indstillingen til byrådet, at 4. klasserne på Samsøgades
Skole i overgangsfasen kan rummes inden for de eksisterende rammer i FU. Det stiller vi os
tvivlende overfor. Der skal fra skoleåret 2017/18 være ca. 50 børn mere under de samme
forhold, som hidtil har rummet lokaldistriktets børn fra 5.-7. klasse. Vi vil ikke undlade at gøre
opmærksom på, at der ikke i forbindelse med overflytningen til klub medfølger tilstrækkelige
pædagogiske ressourcer til, at det bliver muligt at udnytte de andre tilbud og lokaliteter i
kvarteret tilstrækkeligt (af hensyn til de begrænsede antal medarbejdere). Alle børn skal i
udgangspunktet være på klubbens matrikel, så der er voksne nok ift. det større børnetal.
Lokalerne i Midtbyklubben vil derfor blive pressede af de op til ca. 50 ekstra børn.
Ad 3) Midtbyklubben skal rykke ind på Samsøgades Skole
Skolebestyrelsen og rådene har tidligere gjort kraftigt opmærksom på de pædagogiske
forringelser som indflytning af klubben på skolen vil medføre.
Vores bekymringer handler især om:


Skolen har kommunens mindste skolegård og ingen grønne områder.



Skolen har mistet både Thunøgården, ”pedelboligen” og Børnenes Hus, som skolens
personale tidligere har kunnet gøre brug af for at lette presset på brugen af de
begrænsede udeområder – og pt. er der stærke kræfter, der andre steder arbejder på,
at også området på Klostervangen inddrages, så skolen ikke længere har brugsret over
området der.



Belægningen på skolens faglokaler er høj, og SFO’en har allerede nu svært ved at få
brugsret over lokalerne, der også bruges af fritidsbrugere. Desuden står den høje
belægning på faglokaler i vejen for forældrearrangementer og klasseaktiviteter uden
for almindelig skoletid, der skal støtte op om klassefællesskaber og børnenes trivsel på
skolen.



Midtbyklubben tiltrækker børn fra hele kvarteret og børn uden for lokaldistriktet – det
samlingssted bringes i fare, når klubben rykker ind på skolen. Når klubben mister
medlemmer fra de ældste årgange og fra privatskolerne forringes klubbens i forvejen
meget pressede økonomi, så tilbuddet yderligere forringes (for børn helt ned til 9 år).
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Så længe vi ikke fra forvaltningen har set forslag til, hvordan disse udfordringer kan løses, så
er det stadig skolebestyrelsens og rådenes ønske at bevare Midtbyklubben på Nørre Allé som
fritidstilbud for alle børn i lokaldistriktet og for de børn, som går på distriktets skoler uden at
være bosiddende i det.
Ad 4) der foreligger ikke en samlet plan
Skolebestyrelse og rådene har flere gange udtrykt ønske om at blive inddraget i
planlægningen af, hvordan pladsen til klubtilbuddet skal findes på skolen – det samarbejde
indgår vi meget gerne i og venter stadig på en invitation fra forvaltningen.
I forbindelse med RULL 1 og 2 er der igangsat en delvis pædagogisk modernisering af skolen,
og der foreligger tegninger og planer for ombygningen af skolen. Disse godkendte og vedtagne
planer indeholder ingen planer for, hvor eller hvordan klubtilbuddet skal etableres.
Skolebestyrelsen finder det derfor besynderligt, at forvaltningen kan foreslå en budgetramme
på 750.000 til tilpasning af klubtilbud til 4. klasserne – når der på nuværende tidspunkt slet
ikke findes en klub på skolen.
Skolebestyrelsen ønsker, at man først afdækker de fysiske forhold og laver en samlet plan for,
hvordan der kan etableres et klubtilbud af høj kvalitet på skolen (uden at forringe hverken
SFO eller skoletilbud) og først derefter ser på, hvilke økonomiske ressourcer, der skal tilføres
for at bringe klubben og skolens samlede pædagogiske tilbud på højde med kommunens
ambitioner om at have tidssvarende og undervisningsegnede skoler med sundt indeklima og
plads til bevægelse og varieret undervisning, som beskrevet i Folkeskolereformen. Vi mener,
at der er behov for en ny proces ift. ombygning og pædagogisk modernisering, der tager
hensyn til de nye politiske beslutninger (klub på skolens matrikel og 4. klasser i klub), der
ikke var vedtaget, da de oprindelige ombygningsmidler blev bevilliget.
Vores bedste skøn er, at den samlede bevilling af RULL-midler til pædagogisk modernisering,
klub og tilpasning til 4. klasserne langt fra dækker de reelle behov for at gøre en godt 100 år
gammel og mange steder nedslidt skole attraktiv og tidssvarende ift. moderne
undervisningskrav og lovgivning.
I budgettet for 2016 har byrådet vedtaget af fortsætte RULL-projektet i 2018-19, og det vil
derfor være skolebestyrelsens og rådenes klare anbefaling, at beløbet til pædagogisk
modernisering af skolen og indflytning af klubben forhøjes væsentligt, så vi kan få en
fremtidssikret skole, der er et attraktivt tilbud for alle lokaldistriktets børn og unge. Det er
ikke realistisk inden for den nuværende budgetramme.

På vegne af skolebestyrelse, SFO-råd og brugerråd,
Janus Boye, skolebestyrelsesformand
Mette Bach Larsen, SFO-rådsformand
Tom Dittmann, brugerrådsformand
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