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Pia Leth
Fra: Jan Ravn ChristensenSendt: 7. marts 2017 21:30Til: MBA-ByradsserviceCc: Jacob BundsgaardEmne: 10 dages forespørgsel fra SF om trivsel for skoleelever

Kære Byrådsservice og Jacob  
  
Jeg vil gerne bede om at nedenstående spørgsmål besvares efter reglerne for 10-dages forespørgsler.  
  
10 dages forespørgsel fra SF om trivsel for skoleelever til MBU og MSB  
Børn og Unges medarbejdere arbejder kontinuerligt for at alle børn og unge trives i deres tilbud. Historisk ligger 
tallene i Elevtrivselsmålinger højt. Men ikke desto mindre er der en mindre gruppe elever, der ved trivselsmålinger i 
folkeskolen tilkendegiver, at de ikke trives i deres skoletilbud af den ene eller anden grund. En udvikling der er 
stigende, jo ældre eleverne er.   
Som byråd har vi et fælles ansvar for at sikre, at alle børn trives og udvikles i deres respektive tilbud og SF er 
overbeviste om, at alle lærere, pædagoger og øvrigt personale der arbejder i folkeskolen gør en stor indsats for, at 
alle elever trives.  
  
Derfor vil SF spørge om flg.:  

 For de elever der tilkendegiver de ikke trives i trivselsmålinger i skolen, hvad gøres der konkret for de 
pågældende elever?  
  

 Hvilke handlemuligheder har børn, forældre, lærere og pædagoger, hvis de i løbet af året oplever, at et barn 
ikke trives i skolen?  
  

 Eksisterer der en handlingsgaranti eller lignende om, at når skolen/Børn og Unge oplever eller får kendskab 
til elever der ikke trives, at der så igangsættes tiltag der fremmer elevens trivsel inden for en bestemt 
tidsperiode på fx en uge?  
  

 En række af de elever der ikke trives kan formodes at få følgevirkninger af deres manglende trivsel i 
folkeskolen fx i form af skolevægring, alarmerende fravær, angstproblematikker o.lign.. Følgevirkningerne 
kan påkalde en ekstra specialpædagogisk indsats fra skolens side, som kan belaste skolens samlede 
økonomi. Skolens ressourcer til ekstra specialpædagogiske tiltag over for eleverne tildeles på mange måder 
bl.a. gennem skolens samlede budget, fra visiteringer fra central side og gennem tildeling af 
specialpædagogiske midler til området gennem udlægningsmodellen.   
Ressourcerne i udlægningsmodellen skal finansiere de elever, som skolerne indstiller til specialklassetilbud 
og samtidig finansiere specialpædagogiske tiltag på skolen.  
SF ønsker belyst om ressourcerne der følger med udlægningsmodellen svarer til behovet, eller om de 
mangeartede specialpædagogiske opgaver på skolen belaster skolens økonomi, og som en konsekvens af 
dette vanskeliggør en ekstra indsats over for elever der ikke trives med dertilhørende potentielle negative 
følger.   
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Konkret ønsker SF en opgørelse for de sidste 5 år over, hvor mange ressourcer skolerne har brugt til opgaver 
hørende under udlægningsmodellens ressortområder (fx på specialklassepladser) versus hvor mange 
ressourcer skolerne er tildelt efter principperne i udlægningsmodellen  
Såfremt udlægningsmodellen har den ressourcemæssige volumen der svarer til behovet, ønsker SF en 
kortfattet redegørelse for barrierer eller tiltag, der kan fremme arbejdet med elevernes trivsel og 
skoledeltagelse.  
  

 Hvis elever mistrives i skolen og deraf har svært ved at komme i skole fx pga. skolevægring, 
angstproblematikker o.lign., har det personlige konsekvenser for det enkelte barn og den enkelte familie. 
Men det må også formodes at elevernes manglende deltagelse i skolens aktiviteter kan belaste andre 
områder af kommunens drift.  
Derfor vil SF spørge Magistratsafdelingen for sociale forhold og beskæftigelse om magistratsafdelingen har 
udgifter forbundet med elevernes manglende trivsel og dertilhørende følgevirkninger i form af 
skolevægring, alarmerende fravær, angstproblematikker o.lign., som resultere i manglende skoledeltagelse 
for barnet. Fx i form af indsatser over for børnene eller som tabt arbejdsfortjeneste til forældrene?  

  
Med venlig hilsen  
Jan Ravn Christensen, medlem af Børn og Unge-udvalget for SF  
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