
10 dages forespørgsel til MBU om forholdene på Vestergaardsskolen 

Liberal Alliances byrådsgruppe er blevet bekendt med at der har været problemer med læringsmiljø, 

trusler, mobning og chikane på Vestergaards skolen og har i den forbindelse følgende spørgsmål til 

Rådmanden for Børn og Unge: 

1: Der ønskes en opgørelse over, hvor mange elever der har forladt Vestergaard skolen, fordelt på 

klassetrin samt til hvilke skoler børnene er skiftet til i følgende skoleår: 

2014 – 2015 

2015 – 2016 

2016 – 2017 samt 

2017 - 2018 

2: Såfremt der har været stor afgang af elever, bedes Rådmanden oplyse hvilke konsekvenser det har haft 

for skolen, eks. Reducering af antal spor mm på de nævnte årgange? 

3: Kan rådmanden bekræfte, at elever der har været udsat, mobning, trusler og chikane er blev tilbudt at 

opholde sig på lærerværelset? Spørgsmålet knytter sig til de årgange som er nævnt i spørgsmål 1. 

4: I bekræftende fald, bedes Rådmanden oplyse, om det er praksis for håndtering af den slags problemer på 

Aarhus Kommunes skoler? 

5: Kan Rådmanden bekræfte at der på Vestergaards skolen er tilfælde, hvor forældrene har trukket deres 

børn hjem til hjemmeundervisning i samme periode som i spørgsmål 1? 

6: I bekræftende fald, bedes oplyst antal elever som har modtaget hjemmeundervisning fra Vestergaards 

skolen i samme periode som nævnt i spørgsmål 1. 

6: Foreligger der klar instruks/vejledning på, hvornår den enkelte skoleleder skal inddrage SSP i tilfælde af 

problemer på den enkelte skole? Hvis ja, bedes dette vedhæftet besvarelsen som bilag 

7: Foreligger der klar instruks/vejledning om, hvornår den enkelte skoleleder er forpligtet til at inddrage 

områdeledelsen i skolens problemer? Hvis ja, bedes dette vedhæftet besvarelsen som bilag. 

8: I bekræftende fald, bedes Rådmanden oplyse, om han rettidigt af områdeledelsen er inddraget i 

problemerne på Vestergaards skolen? 

9: Hvis Rådmanden ikke rettidigt er inddraget i Vestergaards skolens problemer, bedes årsagen oplyst til 

dette. 

 

Med venlig hilsen 

 

Almaz Mengesha 

LA 


