
  

 

10-dagesforespørgsel til Magistratsafdelingen for Børn og 
Unge  
 

 

Socialdemokratiet i Aarhus By-

råd 

 

Dorthe Borgkvist 

dorthe.borgkvist@aarhus.dk  

 

 

26. april 2019 

 

Baggrund 

Socialdemokratiet i Aarhus Byråd ønsker med denne 10-dages forespørgsel at få belyst 

brugen af vekslen fra understøttende undervisning til to-voksne ordninger i den aarhu-

sianske folkeskole. Derudover ønsker Socialdemokratiet også at få belyst eventuel aflys-

ning af timer i folkeskolen.  

I Socialdemokratiet anser vi ordningen med to-voksen timer for at være en god ide til at 

hjælpe børn med særlige behov i folkeskolen, da det er vigtigt, at de understøttes både 

fagligt og socialt. Vi er dog bekymrede for, at for mange to-voksne timer reelt ikke gen-

nemføres, fordi skolerne for ofte omprioriterer den ekstra lærer til eksamensvagter, vi-

kartimer eller lignende, og to-voksne timerne dermed bliver aflyst. Det går ud over de 

svageste elever, og derfor ønsker vi at få området belyst. 

I dagens folkeskole, hvor der er stort fokus på inklusion, kan både børn og undervisere 

blive klemt, hvis der ikke er personale til at støtte inklusionen. Vi kender fra NEST-klas-

serne, at to voksne er meget afgørende for at give en god undervisning til 16 børn, 

hvoraf fire har særlig behov. I almenklasserne er de op til 28 elever, hvoraf der også kan 

være op til fire børn med særlige behov, der har brug for flere voksne omkring sig, der 

har viden om inklusion. Derfor er der brug for et øget fokus på støttende indsatser, 

både socialt og fagligt, hvis vi skal have sygefravær og mistrivsel nedbragt både blandt 

eleverne og personalet i folkeskolen. 

 

 

 

I den forbindelse ønskes følgende spørgsmål besvaret: 

• Hvor mange skoler i Aarhus har vekslet understøttende undervisning til to-

voksne timer? Herunder:  

⁃ Er samtlige af de vekslede timer blevet gennemført med to-voksne?  

⁃ Er der blevet vekslet timer fra understøttende undervisning til to-voksen 

timer, som er blevet brugt på eksempelvis vikardækning, eksamensobser-

vation og lignende? 

• Hvor mange timer – hvis nogen – er blevet aflyst på de aarhusianske skoler?  

 

 

På vegne af Socialdemokratiet i Aarhus Byråd 

 

Dorthe Borgkvist 

mailto:dorthe.borgkvist@aarhus.dk

