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Høringssvar fra Harlev Fællesråd
Til Spareforslag fra Børn og Unge til Budget 2019 - 2022 af den 20. august 2018
Indledning
Dette høringssvar forholder sig kun til det første Spareforslag af den 20. august 2018. Harlev
Fællesråd fremsender høringssvar til det Reviderede spareforslag fra Børn og Unge af den 5.
september inden fristens udløb den 16. september.
Harlev Fællesråd har i perioden efter kommunens første spareforslag været i tæt dialog med
repræsentanter fra de 4 lokale fagområder: Næshøjskolen, Harlev Dagtilbud, SFO og Fritidsog ungdomsskolen.
Vi bakker fuldt ud op om de høringssvar, som er indsendt fra de 4 fagområder vedrørende
Harlev.
Helt overordnet mener vi, at der i forvejen er sparet meget på Børn & Unge området over de
senere år, og de fremlagte besparelser i al almindelighed harmonerer ret dårligt med
kommunens ønske om, at skabe sig et image som en kommune med fokus på 0-18 års
perspektivet og det gode børneliv. Større dele af de foreslåede besparelser vil efter vores
opfattelse desværre indebære det stik modsatte.
Skolen
Harlev Fællesråd er stærkt imod forslaget om ændret skolestruktur, som både vil få negative
konsekvenser for skolebørnene i byen samt for medarbejderne på Næshøjskolen – og alle
øvrige folkeskoler i øvrigt.
Vi bakker fuldt ud op om den lokale folkeskole Næshøjskolen, som et meget væsentligt
fundament for børn og unges trivsel i en ”udkantsby” som Harlev. Den lokale forankring for
Næshøjskolen er essentiel, og byen oplever generelt et fantastisk samarbejde med både
skolens ledelse og skolebestyrelsen. Denne dialog er netop kendetegnet ved et stort lokalt
kendskab og engagement, hvilket må frygtes at gå tabt ved strukturforslaget.
Ud over mindre lokal forankring frygtes forslaget om at fjerne den administrative ledelse på
den enkelte skole ligeledes at få negative konsekvenser for langt de fleste aarhusianske
folkeskoler, som i lighed med mange andre folkeskoler i Danmark, i forvejen er pressede efter
folkeskolereformen. Højere sygefravær, lavere motivation og flere vikartimer blandt
medarbejderne kan underminere de besparelser, som forslaget sigter på. Samt medføre
ringere læring og dårligere skolegang for børnene.
En sammenlægning af Næshøjskolen i Harlev og Højvangskolen i Stavtrup under samme
skoledistrikt indebærer helt oplagt en længere række logistiske og uhensigtsmæssige
udfordringer.
De børn som kommer til at gå i skole på den ”anden skole” vil få lange transporttider, hvilket
er uhensigtsmæssigt, da skoledagene i forvejen er lange. Disse børn vil således heller ikke
kunne transportere sig aktivt til skole, hvilket ikke understøtter sundheden generelt.
Det vil ikke kunne undgå at få en negativ betydning for lokale børn og unges deltagelse i
foreningslivet og fritiden generelt. Harlev er netop kendetegnet ved et meget righoldigt,
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dynamisk og velfungerende foreningsliv, som i høj grad baserer sig på, at børn og unge kan
fragte sig selv direkte fra skole, SFO eller fritidsklub til foreningsaktiviteten. Som udkantsby i
kommunen, har vi i Harlev i særdeleshed brug for at have en attraktiv folkeskole – det samme
gælder selvsagt for dagtilbuddene – som kan fungere som samlingspunkt for lokalområdet og
vil gøre byen attraktiv for tilflyttere.
Forslaget om ændret skolestruktur vil med al sandsynlighed medføre en markant større ”flugt”
til privatskoler, end vi allerede har set efter folkeskolereformen, hvilket Harlev Fællesråd på
ingen måde kan bakke om. Vi ønsker os – og har brug for – en velfungerende og i høj grad
lokalt forankret folkeskole i byen.
Dagtilbud
Det er vores erfaring, at der allerede på nuværende tidspunkt er skåret SÅ meget på
dagtilbudsområdet, at der ganske enkelt ikke er mere at hente, hvis vi vil undgå at tabe for
mange af vores ”børn” på gulvet.
Vi har meget svært ved at se besparelsesmulighederne på dette område, og under alle
omstændigheder slet ikke på personale-området. Sådanne besparelser kan vi ikke bakke op
om.
Vi har fra flere erfarne pædagoger i lokalområdet fået oplyst, at yderligere besparelser på
dagtilbudsområdet med al sandsynlighed vil medføre, at flere børn får brug for ekstra støtte.
Pædagogerne yder hver dag det bedste, de kan, for at give alle børn de bedste betingelser i
dagtilbuddet, men de vil få svært ved at ”løfte” og understøtte alle børnene under de
arbejdsbetingelser, de har udsigt til med til flere besparelser på området.
Vi vurderer, at de besparelser der er fremlagt, vil være en MEGET kortsigtet og MEGET
uhensigtsmæssig løsning, der vil koste langt mere på sigt. Det være sig personlige
omkostninger for det enkelte barn/familie og personalet, men også samfundsøkonomisk på alle
velfærdsområder.
Fritids- og ungdomsskoleområdet
De foreslåede besparelser med at prioritere centrale chefstillinger i stedet for decentrale ledere
finder vi meget problematisk i forhold til det lokale og vigtige kendskab, som FU og FO lederne
i lokalområderne har i dag.
Det at kende til lokalområdet, de unge og hvad der generelt rører sig i lokalområdet har vi i
særdeleshed erfaret vigtigheden af.
Det er vigtigt, at FU- og FO-området, Fællesråd, idrætsforeninger og øvrige lokale aktører på
ungeområdet kan arbejde tæt sammen, hvilket vi har erfaret går væsentligt lettere, når man
mødes og har ”let” adgang til hinanden. Der vil efter vores opfattelse blive for langt fra de
unge og det udøvende fagpersonale til chefen, der sidder centralt.
Vi har i Fællesrådet siden 2016 haft et ualmindeligt godt og tæt samarbejde med både skolen,
dagtilbuddet, FU og FO i forhold til at komme problemer med visse unges hærværk, uhensigtsmæssige og generelt uacceptable adfærd til livs. Vi har særligt samarbejdet tæt med lederne i
FU (Uffe Thorup Pedersen) og FO (Claus Christoffersen) vedr. etableringen af en Natteravn-forening i Harlev, Sommerbussen og et ungeråd i FU regi. Dette samarbejde har været en stor
succes.
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Samarbejdet har på kun to år medført, at der er markant mindre hærværk, utryghed og uheldige oplevelser på unge-området I Harlev. Ungeområdet er nu i stedet kendetegnet ved den
gode dialog, interesse og gensidige respekt.
Vi vurderer, at disse resultater havde været markant vanskeligere at opnå, hvis ikke vi havde
haft adgang til den nære, tætte og lokale kontakt til lederne i FU og FO.

På vegne af Harlev Fællesråd:
Børne & Ungeudvalget v/ Egon Leegaard, Merethe Jelsbak Raundahl og Jacob Langvad Nielsen

