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SF vil styrke velfærden med flere 
medarbejdere og mere tid 
Aarhus er en fantastisk by. Byen er i fremgang og mange vil gerne bo, arbejde og uddanne sig i 

vores kommune.  

Aarhus er spændende bydele og byområder, stærke fællesskaber og forskelligartet kultur. Men 

Aarhus er også en lang række institutioner og arbejdspladser, der er grundstenen i vores 

velfærdssamfund, og giver mulighed for at vi kan bo og leve i en skøn by. 

SF er et socialistisk parti. Vores Vision er at vi gennem velfærd og en mere lige fordeling af vores 

rigdom får skabt frihed og lige muligheder for alle mennesker. 

I Aarhus byråd vil vi sikre arbejdspladser, gode skoler, miljøbeskyttelse og grønne naturområder. 

Vi vil sikre ordentlige normeringer i daginstitutionerne og flere medarbejdere i ældreplejen så unge, 

som ældre kan have en tryg hverdag. Vi vil sikre en udbygget kollektiv trafik og at vi i vores by 

tager os godt af dem, som er udsatte og som har brug for støtte og hjælp fra fællesskabet. 

SF vil arbejde hårdt for at få gennemført vores vision, det er der bedst mulighed for med et rødt 
flertal, derfor peger vi på Jacob Bundsgaard som borgmester efter kommunalvalget. 
 
Et blåt flertal på Christiansborg betyder, at færre medarbejdere i kommunerne skal løse et stigende 
antal opgaver. SF vil en anden vej, hvor vi igen prioriterer og styrker velfærden. 
 

Derfor foreslår SF, at byrådet hæver skat, grundskyld og dækningsafgift med en enkelt 
promille. For at sikre velfærden i Aarhus vil SF arbejde for: 

 Flere pædagoger til børn i vuggestuer og børnehaver 

 En rimelig balance mellem forberedelse og undervisning for folkeskolelærerne og flere 
ressourcer til en lavere klassekvotient og flere to-voksentimer 

 Flere pædagoger og en styrket sagsbehandling på handicapområdet og flere ressourcer til 
at hjælpe udsatte og mennesker ramt af psykisk sygdom og hjemløshed 

 Bedre hjælp, flere bostøtter og flere medarbejdere til tilbud for udsatte, hjemløse, 
mennesker ramt af psykisk sygdom og mennesker med handicap 

 Mere tid og flere sosuer og sygeplejersker i ældreplejen 
 
Pengene hentes ved at: 

 Hæve kommuneskatten, grundskylden og dækningsafgiften for forretningsejendomme med 
hver 1 promillepoint svarende til øgede skatteindtægter på 145 mio. kr. 

 Gennemføre en budgetreduktion på 1 % i Teknik og Miljø, Kultur og Borgerservice og 
Borgmesterens Afdeling svarende til 16 mio. kr., der i stedet bruges på velfærdsområderne. 

 

Den offentlige velfærd er vores alle sammens ansvar og gode 

Folkeskolen, børnehaverne og vuggestuerne, en værdig ældrepleje, arbejdet for socialt udsatte og 
en grøn og bæredygtig byudvikling er alle eksempler på fælles løsninger, som velfærdssamfundet 
skal levere. Kommunen skal støtte og samarbejde med lokalsamfundene, foreningerne og 
civilsamfundet. Således arbejder SF både for en stærk offentlig sektor som for et stærkt 
civilsamfund. Ved hele tiden at udvikle de rammer, Aarhus har at tilbyde i forhold til både det fælles 
velfærdssamfund og det stærke lokale engagement, skaber vi bedre vilkår for jobskabelse og 
byudvikling. 
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Aarhus skal være præget af en lyst til at udvikle og styrke demokratiet, 
engagementet i hinanden og de fælles løsninger. Unødvendigt bureaukrati og dyre 
prestigeprojekter må træde i baggrunden til fordel for lokalt engagement og ansvar og fokus på 
kernevelfærden.  
 

En god by er en grøn by 
Indbyggertallet i Aarhus vokser og det medfører et øget pres på miljø, klima og vores muligheder 
for at komme rundt i byen. Transportbehovet kan ikke dækkes af privatbilisme alene. SF arbejder 
for, at fremtidens trafikudfordringer primært løses gennem investeringer i den kollektive trafik og 
cykelstier. Vores mål er, at der skal være byggestart på næste etape af letbanen senest i 2019. 
Den kollektive transport eller cyklen skal være det oplagte og attraktive valg i forhold til biltrafikken. 
En grøn by handler ikke blot om lav udledning af CO2 og partikler, men også om attraktive grønne 
arealer i form af parker og bynære skovområder, og mere uberørte naturområder i oplandet.  
 
SF vil bl.a. arbejde for: 

 At standse etablering af Marselistunnelen og i stedet bruge de mange penge til 
investeringer i letbanen. 

 Flere ressourcer til indsatser, der mindsker partikelforurening og sikrer grundvandet. 
 Øget skovrejsning, flere grønne områder og færre biler i det centrale Aarhus. 

 

Aarhus er stærk på grund af mangfoldigheden  
SF i Aarhus går til valg på at få integrationen til at fungere. Aarhus er en by med mennesker fra 
mange lande, og dagligdagen skal være god for os allesammen. Lokalt bliver flygtninge budt 
velkomment og overalt i Aarhus bor og arbejder der mennesker med andre baggrunde, og de er 
alle velkomne i Aarhus. Det er kommunens opgave at gøre alt, hvad vi kan for at sikre boliger, 
beskæftigelse, sprogundervisning og undervisning i samfundsforhold, så integrationen fortsat er en 
succes. Vi skal også tage fat i de udfordringer, der er med utryghed og arbejdsløshed og via en 
aktiv boligpolitik og uddannelsespolitik inkludere endnu flere i byen. 

 Aarhus er en af landets bedste byer til at få flygtninge i job. Den kurs fastholdes med mere 
sprogundervisning på virksomhederne og hurtig beskæftigelse efter ankomst 

 Der bygges flere almene boliger og flere almene ungdomsboliger, og flygtninge placeres 
ikke i udsatte boligområder. 
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Mangfoldighed styrker Aarhus 
SF i Aarhus går til valg på at få integrationen til at fungere. Aarhus er en by med mennesker fra 
mange lande, og dagligdagen skal være god for os allesammen. 
Det er kommunens opgave at gøre alt, hvad den kan for at sikre boliger, beskæftigelse og 
undervisning i sprog og samfundsforhold, så integrationsprocessen lykkes. Vi skal også tage fat i 
de udfordringer, der er med utryghed, arbejdsløshed og via en aktiv bolig- og uddannelsespolitik 
inkludere endnu flere i byen. 
Lokalt bliver flygtninge budt velkommen, og overalt i Aarhus bor og arbejder der mennesker med 
andre baggrunde. Vi er glade for nye mennesker, der på sigt kan bidrage med deres ressourcer og 
erfaringer til livet i Aarhus.  
 
SF skelner ikke mellem mennesker på baggrund af deres tro eller hudfarve. Men vi stiller krav til 
alle om at deltage aktivt i samfundet og bidrage til en demokratisk udvikling i Danmark. Det er 
desværre et faktum, at der findes integrationsproblemer i Danmark. Alle har et medansvar for at få 
integrationen til at lykkes – både dem, der kommer hertil, og dem, der har boet her altid. 

Konkret vil SF Aarhus 

- Aarhus Kommune skal på trods af besparelserne på området stadigvæk investere i et 
ambitiøst integrationsprogram med hjælp til at finde bolig, starte sprogundervisning, 
sprogpraktik på virksomheder og uddannelse i aarhusianske og danske samfundsforhold. 

- Vi skal fortsætte med at åbne vores udsatte boligområder. Beskæftigelsestilbud, skoler og 
uddannelsestilbud skal forankres i områderne som en naturlig del af et dynamisk 
lokalsamfund. Boligformerne skal være mangfoldige, og boligsocialt arbejde og socialt 
arbejde i kommunen skal understøtte, at flere bliver en del af fællesskabet. 

- Aarhus skal have en boligpolitik, så der kommer billige boliger i alle dele af kommunen. Ved 
at bygge billige boliger andre steder og skabe bedre jobmuligheder kan de udsatte 
boligområder i højere grad udvikle sig til områder, hvor flere har mulighed for at leve et godt 
liv. 

 
Aarhus er en åben by. En stor del af aarhusianerne har meget forskellige etniske baggrunde. Det 
er positivt og gør Aarhus til en stærk og spændende by. Forskellige baggrunde giver også behov 
for forskellige løsninger til udfordringer med bl.a. arbejdsløshed og udsatte boligområder.  
SFs tilgang er at skabe løsninger. Aarhus skal være en mangfoldig by, og derfor er det vigtigt at 
sikre den rette hjælp til alle og sikre job, uddannelse og boliger der er til at betale.  
I dagligdagen virker integrationen i Aarhus. Langt de fleste med udenlandsk baggrund, der bor i 
Aarhus, klarer sig rigtig godt.  
Kommunens rolle er at understøtte både integrationen og miljøer, hvor der er attraktivt at være 
international medarbejder og studerende. Det handler om smidige boligløsninger, 
danskundervisning både på en skole, en arbejdsplads og online, og det handler om både 
studiejobs, fritidsjobs og faste stillinger. 
 

Ja til stærk integration – nej til at få skal ødelægge det for andre  
Aarhus er en by, hvor de fleste borgere lever et trygt liv, og de fleste borgere overholder 
fællesskabets aftaler, love og normer. De fleste vil gerne benytte sig af de muligheder og den 
tryghed, der er i Danmark og Aarhus. Byens borgere, der er flygtet eller indvandret til landet og 
Aarhus, lever også efter de samme normer og er glade for at have forladt krig og konflikt til fordel 
for tryghed og fællesskab. 
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Et lille mindretal udfordrer både trygheden og fællesskabet. Dette lille 
mindretal skaber utryghed og gør det vanskeligt for de mange flygtninge og indvandrere, der 
gerne vil være en del af fællesskabet.  Det ser vi bl.a., når der er bandekonflikt, knivstikkerier, 
skyderier, vold, kamp om hashmarkedet og stærk social kontrol i de socialt udsatte boligområder. 
Mange beboere tør ikke afgive vidneforklaring til politiet eller andre myndigheder af frygt for, hvad 
de kriminelle kan finde på. Hvis vi som kommune og som parti ikke gør noget ved de konkrete 
udfordringer, der er med det lille kriminelle mindretal, der ikke vil vores fællesskab, så svigter vi 
både aarhusianerne, men også de mange borgere med udenlandsk baggrund, der gerne vil 
fællesskabet. 
 
Derfor foreslår vi i SF Aarhus, at borgere med udenlandsk baggrund, der for første gang begår 
personfarlig kriminalitet, indkaldes til et møde på f.eks. rådhuset, hvor en repræsentant fra 
Østjyllands Politi, en socialrådgiver og en repatrieringsmedarbejder er til stede. Borgeren har ret til 
en bisidder ved samtalen. Samtalen har til formål at afklare, om den kriminelle har fået den 
nødvendige støtte og hjælp i Danmark, samt hvad der kan gøres anderledes i fremtiden. Samtalen 
skal ligeledes være med til at forebygge, at der bliver begået mere kriminalitet og støtte den 
kriminelle i at finde en vej ud af kriminaliteten og ind i samfundet. Samtalen skal også præsentere 
mulighederne for, at den kriminelle kan forlade Aarhus og/eller Danmark.   
 
Chancen for at lykkes med integration stiger, jo tidligere vi får igangsat alle de initiativer, der skal til 
for, at alle kan få lige muligheder for at deltage i vores fællesskab. F.eks. gode dagtilbud og skoler, 
en boligpolitik, der sikrer boliger, der er til at betale i hele byen, en ambitiøs social-, uddannelses- 
og beskæftigelsespolitik, hvor utilpassede unge med udenlandsk baggrund finder vej tilbage til 
fælleskabet. 
  

SF Aarhus ser integration som en gensidig proces, hvor alle har et medansvar 
Flere aarhusianere skal klare sig uden offentlig forsørgelse. Målet er, at vi skal være landets 
bedste kommune til at integrere og få flygtninge i arbejde via hurtig adgang til jobs, tæt samarbejde 
med virksomheder og sprogundervisning på arbejdspladserne. Integrationen skal bygge på 
princippet om, at man skal have ret til hjælp og den enkelte skal have mulighed for og pligt til at 
yde sin del til fællesskabet. Derfor skal vi også udbrede brugen af socialøkonomiske virksomheder, 
sikre bedre støtte til kontanthjælpsmodtagere og lave flere partnerskaber med erhvervslivet i 
forhold til iværksætteri. På ungdoms- og erhvervsuddannelserne skal der skabes flere 
uddannelsespladser og praktikpladser. 
 

Færre udsatte boligområder 
Antallet af udsatte boligområder skal reduceres. Områderne skal være levende og attraktive og 
invitere flere til at bosætte sig i dem. SF vil for eksempel skabe flere blandede boligområder, hvor 
det er mere attraktivt for ressourcestærke borgere at flytte ind. Samtidig vil vi have såkaldte 
”tillidsofficerer” i boligområderne, som skal være et bindeled mellem politi og borgere. De skal 
kunne færdes i udsatte boligområder, i ungdomsklubber, til private fester og ved fritidsaktiviteter i 
aften- og nattetimerne og dermed bidrage til trygheden. De gode tryghedsskabende erfaringer fra 
samarbejde mellem myndigheder, erhvervsliv og civilsamfund i Gellerup skal udbredes til øvrige 
udsatte boligområder. 
Banderne skal mødes med en systematisk og konsekvens politiindsats, så utrygheden ikke får lov 
at sprede sig i boligområderne og i vores by. 

 

Flygtninge skal behandles med respekt 
SF vil kæmpe for anstændige forhold for flygtninge og asylansøgere. Børn på flugt er særligt 
sårbare og har i særlig grad krav på beskyttelse og ordentlige tilbud, når de kommer til vores by. I 
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SF vil vi gentage de succesfulde velkomstarrangementer for vores mange nye 
flygtninge og understøtte god lokal integration i hele kommunen. 
 
SF ønsker en mangfoldig kommune, hvor vi mødes på kryds og tværs, og mønstre brydes. 
 
 

Barndommen har værdi i sig selv, derfor skal 
der være mere tid til børnene 
Barndommen har værdi i sig selv. For at kunne møde børnene, der hvor de er og gribe den 
nysgerrighed og livsglæde, de møder livet med, kræver det, at vi i Aarhus har skabt de bedst 
mulige betingelser og rammer for, at børnene kan vokse op i trygge, udviklende og stimulerende 
miljøer. Hvor børnenes hjem, forældre og barnets dagtilbud i samspil er med til at skabe det gode 
børneliv. 
 
I Aarhus er vi heldigvis godt på vej. Vi har et godt samarbejde i byens dagtilbud mellem forældre 
og personale, ligesom vi har en masse dygtige pædagoger og pædagogisk personale, der i det 
daglige tager sig godt af børnene. Både forældre og personale gør en kæmpeindsats for, at vores 
børn skal vokse op i gode stimulerende miljøer. Desværre har besparelser presset 
daginstitutionerne, så personalet i dag løber for stærkt, og der ikke er så megen tid til det enkelte 
barn. 
 
Derfor vil SF i Aarhus arbejde for: 
 

De faktiske normeringer i dagtilbuddene skal styrkes 
Det er helt centralt, at der er personale tilstede i dagtilbuddene, og at dette personale reelt har 
tiden sammen med børnene. Det pædagogiske personale står tit alene med børnene eller er 
presset af andre opgaver. Derfor skal vi sikre, at de faktiske normeringer i kommunens dagtilbud 
forbedres, så pædagogerne får tiden til det de er bedst til, nemlig at skabe den tryghed, den 
livsglæde og de udviklende, trygge og stimulerende miljøer, som alle børn har krav på. 
Derfor vil SF arbejde for at løfte budgetterne med 40. mio. kr., til gavn for børnene. 
 

Tid til forberedelse for det pædagogiske personale 

Børn og Unge har de seneste år haft et forøget fokus på tidlig indsats i dagtilbuddene. SF mener, 
det er den rigtige vej at gå. Men det er også åbenlyst, at hvis den tidlige indsats skal lykkes, så 
skal det pædagogiske personale have tiden og ressourcerne til at kunne planlægge og reflektere 
over deres indsats, uden at det bliver på bekostning af den tid, de ellers skulle have haft med 
børnene. 
Derfor vil SF arbejde for, at pædagogernes forberedelsestid forbedres. Godt nok kan det 
pædagogiske personale i dagtilbuddene meget. Men det kan ikke være rigtigt, at vi beder 
pædagogerne om så meget, uden af give dem tid til at forberede det, vi beder dem om. 
 

Mindre fokus på projekter og mere fokus på kerneydelsen i dagtilbuddene 
Gennem de sidste ti år er der etableret mange forskellige projekter i Børn og Unge.  Projekterne 
har samtidig haft mere eller mindre faglig relevans for forældrene og det pædagogiske personale i 
dagtilbuddene. SF er ikke imod pædagogisk udviklende projekter, men vi erkender samtidig, at 
projektstyringen nogen steder har taget overhånd og er sket på bekostning af kerneydelsen. Derfor 
skal vi give det pædagogiske personale i dagtilbuddene tid og mulighed for at fokusere på 
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kerneydelsen sammen med børnene og samtidig ikke iværksætte flere projekter, end 
faggruppen selv mener er relevant. 
Derfor vil vi også have et løbende kritisk blik på omfanget af ledelseslag i Børn og Unge, som kan 
være medvirke til at reducere tiden med børnene. 
 

Samarbejde på tværs 
Børn og forældre skal opleve, at kommunen er en helhed, især når der er problemer, der skal 
arbejdes med omkring et barn eller en familie. Nogle børn vokser op i miljøer, hvor der er 
forskellige udfordringer. Vi skal i kommunen være bedre til at tænke helheden ind i de 
understøttende tiltag, vi laver. Vi skal som kommune turde se på tværs af de tilbud, vi tilbyder, og 
styrke helhedstænkningen. Derfor skal vi styrke samarbejdet mellem Socialforvaltningen og Børn 
og Unge, så vi sikrer, at børnene, familierne og dagtilbuddene samlet får den hjælp, der er brug 
for. 
 

Pædagogisk høj faglighed i vores dagtilbud 
Vi skal fortsat sikre, at vi har en høj faglighed i vores dagtilbud i kommunen. Det at være ansat i et 
dagtilbud er ikke blot et spørgsmål om at passe nogen børn i en given tidsperiode. Det kræver så 
meget mere. Derfor skal vi sikre, at det personale, der er ansat i dagtilbuddene uden at have en 
pædagogisk uddannelse, løbende bliver kvalificeret, så de kan indgå kvalificeret i 
arbejdsopgaverne. 
Derfor vil SF arbejde for, at der i alle dagtilbud er tilstrækkeligt uddannet pædagogisk personale, 
så vi sikrer, at alle børn mødes af personale, der har pædagogisk kompetence. 
 
 
 
 

Folkeskolen – folkets skole for alle 
Folkeskolen er et centralt læringsmiljø for børn og unges dannelse og trivsel.. Derfor er det vigtigt, 
at de kommunale skoler får de bedst mulige rammer for at skabe inkluderende og stimulerende 
læringsmiljøer for alle børn og unge i kommunen. Læringsmiljøer, hvor eleverne trives og udvikler 
sig fagligt og socialt. 
Skolen er sammen med dagtilbuddene grundstenene, der sikrer, at vi møder hinanden på tværs af 
sociale skel og baggrunde. SF ønsker en mangfoldig folkeskole med højt fagligt niveau, så alles 
potentialer udfoldes, og sociale skel udjævnes. En folkeskole, der har øje for individet, men 
samtidig vægter fællesskabet. 
Heldigvis gør de aarhusianske skoler det allerede rigtig godt. Børnene og familierne mødes af 
gode lærere og pædagoger. Men der er brug for, at vi sikrer endnu bedre rammer for, at lærere og 
pædagoger kan yde den bedste undervisning og det bedst mulige samarbejde med forældrene. 
Derfor vil SF i Aarhus arbejde for: 
 

Større brug af to-voksenordninger 
SF har allerede arbejdet hårdt i byrådet for, at skolerne får bedre mulighed for at anvende to-
voksenordninger i undervisningstiden. Men skolerne skal gives endnu bedre rammer og ressourcer 
til at kunne planlægge et undervisningsmiljø med to voksne i klassen. To voksne i klassen skal 
være med til at sikre, at alle elever får skabt en faglig nysgerrighed overfor fagene og oplever 
lysten og glæden ved at lære. Med to voksne i klassen skal der samtidig skabes rum til, at 
undervisningen kan differentieres endnu mere, og til at alle elever i det daglige møder faglige og 
menneskelige udfordringer svarende til deres forudsætninger. 
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Mindre klasser  
Hver tredje skoleelev i Danmark går i en klasse med mere end 24 elever. Det sker, selvom vi ved, 
at store klassestørrelser påvirker elevernes trivsel negativt, og selvom der er tegn på, at lavere 
klassekvotienter skaber bedre faglige resultater for eleverne. Herudover er de høje 
klassekvotienter en af årsagerne til, at forældrene fravælger folkeskolen til fordel for privatskoler. 
 

Mere bevægelse i folkeskolen 
Det er sundt at bevæge sig, og det giver samtidigt mening i forhold til at understøtte læring og 
sociale fællesskaber på skolerne. SF vil sikre, at kommunen understøtter, at den enkelte skole 
nemt kan integrere bevægelse i skoledagen. Det kan være gennem inddragelse af foreninger og 
frivillige i den åbne skole, i undervisningsforløb og i den fysiske indretning af skolerne og skolernes 
udearealer. 
 

Mere medbestemmelse 
SF har tillid til, at kommunens lærere og det pædagogiske personale er dem, der ved bedst, 
hvordan eleverne i dagligdagen tilbydes fagligt og socialt stimulerende læringsmiljøer. Vi skal give 
metodefriheden tilbage til skolens personale og til deres professionelle dømmekraft. 
SF mener, at målstyring og topstyring ikke er produktivt for personalet eller elevernes motivation 
for at skabe den optimale skole. Vi skal give ejerskabet tilbage til skolen, så lærere, pædagoger, 
forældre og elever kan være med til at skabe den hverdag, der skal være i skolen og SFO’en med 
fokus på skolens kerneopgave. 
 

Kortere skoledage og mere forberedelsestid 
SF vil sikre en bedre balance mellem børnenes fritidsliv og skoleliv. Der er for mange elever, der 
sidder med hovedet i hænderne, når de når til de sidste timer. De er trætte og kan ikke koncentrere 
sig, fordi skoledagen er blevet for lang. Folkeskolereformen har medført mange gode elementer 
med mere bevægelse og variation, men uanset hvor varieret og spændende en skoledag, vi 
skaber, så er skoledagen stadig lang. SF vil derfor understøtte initiativer, der kan være med til at 
forkorte skoledagene, bl.a. ved at bruge flere af ressourcerne fra understøttende undervisning til 
timer med to voksne. Herudover vil et lavere timetal kunne være med til at give rum til, at lærerne 
kan få mere forberedelsestid til at sikre undervisning på et højt niveau og samtidig give rum til, at 
lærerne kan få mulighed for give elevfeedback i stedet for, at elevens faglige udbytte udelukkende 
skal måles gennem tests og karakterer. 
 

Ny skole i Gellerup 
Vestbyen er på vej mod en opblomstring med en helhedsplan, der løfter bydelen fysisk og socialt. 
Herudover har Byrådet besluttet, at tilbuddene til unge i Vestbyen skal gentænkes. Fra SFs side 
foreslår vi, at processen skal lede hen mod etableringen af en ny moderne skole i Gellerup, som 
kan løfte den store opgave det er at få løftet børn og unge fagligt, og som kan tiltrække og 
fastholde områdets unge i folkeskolen. 
 

Den inddragende lokale skole 
Forældre spiller i en stor rolle for børns trivsel og udvikling, derfor er forældrene en vigtig 
medspiller, når børn og unge er i problemer eller har udfordringer, hvad enten det er socialt eller 
fagligt. SF lægger stor vægt på inddragelse af forældre i folkeskolens arbejde, og der ligger en 
vigtig opgave i at sikre, at børn, forældre og skole arbejder hen mod de samme mål. Folkeskolen 
er i mange af kommunens lokalsamfund centrum for et væld af aktiviteter. Vores mål er, at 
skolerne i endnu højere grad skal spille en rolle i lokalsamfundene som det sted, hvor man lokalt 
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kan mødes i foreninger og omkring initiativer. Skolen skal være inddragende i forhold 
til både forældre og lokalsamfund.  
 

Mulighed for madordninger på skolerne  
SF vil arbejde for, at ingen børn går sultne i skole i Aarhus. Hvis børn skal kunne udvikle viden, 
dannelse og sociale relationer, kræver det, at de først har fået fyldt tanken med energi. Derfor vil 
SF i den kommende byrådsperiode arbejde for, at der etableres gratis morgenmadstilbud på 
samtlige folkeskoler i Aarhus. 
Samtidigt vil vi gå videre i forhold til at sikre, at der er mulighed for at kunne købe sund kost i løbet 
af dagen. Vi vil sikre at skolerne har ordentlige kantineforhold og se på muligheder for at få 
etableret tidssvarende køkkenfaciliteter. En alternativ mulighed kan være at se på mulighederne 
for, at skolerne kan få gavn af, at kommunens plejehjem nu alle laver varm mad til deres beboere. 
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Aarhus skal passe på miljø, natur og klima 
 

SF har i mere end 50 år konsekvent haft miljø, natur og klima på vores politiske 

dagsorden - Det ser vi kun som endnu vigtigere fremover! 

Vores mål er, at Aarhus Kommune udvikler sig i en retning, hvor borgerne får stadig mere værdi af 
naturen og de oplevelser, som mangfoldig natur kan byde på. Samt at vi har et tydeligt fokus på til 
stadighed at sikre sundhed gennem styrket miljøet og mindre forurening, så Aarhus er i front med 
grøn omstilling, så den menneskeskabte klimapåvirkning reduceres og på sigt neutraliseres. 
Borgerne skal have nem adgang til en spændende natur. Det betyder, at vi vil arbejde for mere 
naturnær skovrejsning og for etablering af flere parker, legepladser og grønne arealer, som 
forbinder by og natur til glæde for borgerne i Aarhus. 
 

SF har derfor følgende mål: 
 Ved byomdannelser skal der skabesgrønne korridorer og arealer til lokalområderne. 

Herunder skal der være fokus på grønne tage og “urban gardening” 
 At der etableres flere små lommeparker centralt i Aarhus 

 At Rådhusparken og Musikhusparken bliver et sammenhængende parkområde, så der 
bliver et bedre tilbud til borgerne, og så der kan afvikles større kulturelle arrangementer 

 At der sikres grønne, rekreative forbindelser på tværs af Aarhus, hvor man kan motionere 
eller få sig en hyggelig gåtur eller cykeltur 

 At der vedtages en strategi for legepladser i Aarhus, så alle børn i byerne har nem adgang 
til en grøn legeplads tæt på, hvor de bor 

 At Kommunen i dialog med lokale arbejder påat udvikle artsrige lokale parkarealer 
 At vi fortsat arbejder på at sikre mere selvgroet og ”vild” natur, der byder på et mere varieret 

plante- og dyreliv og bliver mere oplevelsesrig. Gerne med etablering af kvæg- og/eller 
fåregræsserforeninger, som giver lokalt ejerskab og forebygger fuldstændig tilgroning 

 At der afsættes flere midler til skovrejsning, med fokus på biodiversitet, oplevelser for byens 
borgere og grundvandsbeskyttelse 

 At kommunens skove i udgangspunktet ligger urørt uden udtag af tømmer. Det primære 
formål med skovene er sikring af biodiversitet, grundvandsbeskyttelse og oplevelser for 
mennesker 

 At vi passer på byens strande og understøtter, at strandene kan bruges af en bred vifte af 
borgere 

 Flere blomstrende vejkanter uden hyppig slåning 
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 Skabelse af gode rammer for at opleve naturen, herunder fokus på 
formidling, borgerinddragelse og frivillighed i naturforvaltningen 

 

SF vil sikre, at miljøet altid prioriteres højt i de beslutninger, vi træffer, fordi et godt 

miljø er fundamentet for en sund udvikling for mennesker og natur. 
 

SF har derfor følgende mål: 
 Skrap beskyttelse af vandmiljøet gennem beskyttelse af boringer, herunder forbud mod 

brug af sprøjtegifte tæt på boringer 
 Fornyet fokus på partikelforurening. SF vil arbejde med at udvikle en strategi mod 

partikelforurening, der har fokus på partikelforurening fra biler og brændeovne i tæt 
beboede områder 

 Øget fokus på, hvordan kommunen selv kan mindske partikelforurening fra egen bilpark og 
ved skolebuskørsel. Vi vil bl.a. arbejde for øget brug af el og gas 

 Vedtagelse og finansiering af indsatsplaner for drikkevandsbeskyttelse 

 Sikring af høj kvalitet af badevand og fiskevand gennem et effektivt miljøtilsyn og 
miljøvenlig planlægning 

 

Klimaet skal på den politiske dagsorden 

Vi har lokalt en vigtig rolle i at mindske klimapåvirkningerne til gavn for ikke bare fremtidige men 
også nutidige generationer, der skal kunne leve i en verden, hvor det, vi i dag oplever som 
ekstreme klimafænomener, ikke bliver endnu værre. Samtidigt skal vi understøtte udviklingen af 
nye teknologier og ny know-how, der kan bidrage i resten af verden. Mange af de indsatser vi 
foreslår, vil samtidigt øge mobilitet, sundhed og klimasikringen for borgerne i Aarhus. 
 

SF har derfor følgende mål for klimaarbejdet: 
 Aarhus SKAL nå målet om CO2-neutralitet i 2030. Det er vores bidrag til en bedre verden, 

og det er med til at skabe fremtidens arbejdspladser i Aarhus. Derfor vil vi også have 
bindende delmål, som byrådet løbende skal følge op på 

 Vi skal have øget fokus på klimapåvirkningen fra transport. SF vil foreslå, at en kraftig 
reduktion af forurening fra transport gøres til et af de højest prioriterede mål for Aarhus 
byråd i den kommende byrådsperiode 

 SF vil gerne indføre særlige miljøzoner og gerne en egentlig betalingsring rundt om Aarhus 
for at mindske gennemkørende trafik 

 Etablering af flere letbaneetaper, gerne med fuld kommunal finansiering, hvis den blå 
regering ikke vil prioritere det. Vi vil spare pengene ved at droppe etablering af 
Marselistunnellen og bruge dem på letbane i stedet. Vores mål er, at første spadestik kan 
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tages til den næste etape i 2019 

 Indførelse af flere højt prioriterede buslinjer på passagertunge strækninger, der ikke er 
udset til letbane, eller som forløber for letbane 

 Øget anvendelse af intelligent trafikstyring - særligt i forhold til letbane og kollektiv trafik 

 Sikre skoleveje, så børn selv kan transportere sig sikkert i skole, og 
informationskampagner, der kan få flere børn til at cykle til og fra skole 

 Flere cykelstier, som gør cyklen til et mere attraktivt alternativ til bilen, og mere og sikrere 
cykelparkering 

 Etablering af parkér-og-rejs-anlæg ved letbaneknudepunkter, med henblik på fremtidige 
standsningssteder for superlyntog. Samtidigt skal faciliteter, der understøtter samkørsel, 
styrkes 

 En langsigtet plan for væsentligt færre biler i Aarhus City (området inden for allé-gaderne) 
og flere bilfrie dage 

 Etablering af ladestationer til elbiler i forbindelse med byomdannelsesprojekter 
 Understøttelse af fælles ladefaciliteter i parcelhuskvarterer 

 Kommunalt byggeri og kommunale projekter skal vise vejen i forhold til den grønne 
omstilling i deres udformning og materialevalg 
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Aarhus for ungdommen – 
Ungdommen for Aarhus 
 
Vi lever i en by, hvor befolkningen er en af de yngste i Nordeuropa. Den største befolkningsgruppe 
i Aarhus er unge under 30 år, og langt de fleste af dem er studerende og under uddannelse. Det 
skal vores by afspejle med gode boligmuligheder, et rigt kulturliv og et massivt løft af den offentlige 
transport. Samtidig skal Aarhus give mulighed for, at unge selv kan påvirke, hvordan byen bedst 
formes, så den også passer til dem.  
 
Aarhus skal være en by for alle – også for ungdommen. Derfor foreslår SF: 
 

Flere grønne områder med plads til unge 

Aarhus har mange parker og sportsfaciliteter. De fokuserer meget på børnefamilier – men der skal 
samtidig være plads til ungdommen. SF går ind for en lempelse af reglerne for udeservering, bedre 
mulighed for udendørs koncerter, flere grønne områder, bevarelse af ungdomskulturhuset og 
etablering af et ungdoms-borgerbudget, hvor unge kan bidrage til bedre udnyttelse af vores parker 
og grønne områder. 
 

Natbusser på hverdagsaftener 
I en by med mange unge er der et aktivt by- og kulturliv. Aarhus har teatre, biografer, cafeer, barer 
med mere. Byens kulturtilbud bliver flittigt brugt – også i hverdagene. I dag er mange unge 
forhindret i at deltage i aktiviteter, fordi de ikke har mulighed for at komme hjem fra centrum efter kl 
23.30. Der skal være natbusser på hverdagene i Aarhus indtil kl 01.30. Og herudover kæmper SF 
for bedre bustrafik til kommunens yderområder, særligt i aftentimerne. Det vil være til gavn for 
både ungdommen, kulturlivet og byens erhvervsliv. 
 

Boliger alle har råd til 
Unge og studerende har meget lave indtægter. De studerende er på SU, mens unge på 
kontanthjælp lever for meget lave satser. Hver fjerde studerende bruger hele deres SU på husleje 
alene. SF skal gå forrest i kampen for billige boliger i vores by. Både til gavn for unge og andre 
med lave indtægter. Der skal bygges mere og hurtigere – for tilstrømningen af nye unge ser ikke 
ud til at stoppe. Samtidig er Aarhus en uddannelses by, der igen i år slog rekorden for optagne 
studerende på de videregående uddannelser. 
 

Gratis psykologhjælp 

SF arbejder for at ligestille fysiske og psykiske sygdomme. Vi har indført gratis psykologhjælp til 
unge under 25 år i Aarhus. Nu arbejder SF videre med tiltaget, så endnu flere kan få gavn af den 
gratis psykologhjælp 
 


