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Pressemeddelelse  

SF-Aarhus: Max 24 børn i skoleklasserne 

  

SF’s byrådskandidater byder onsdag morgen aarhusianske børn og forældre velkommen i skole med 

et æble, en flyer og et tilbud om en snak om den aarhusianske folkeskole. 

Ved bl.a. Samsøgades Skole, Virupskolen, Bavnehøj Skole og Skødstrup Skole står kandidaterne 

klar fra kl. 7.30-8.15 med budskabet om at der er behov for færre børn i klasserne. 

  

Spidskandidat og Børn og Ungerådmand Thomas Medom siger: 

”Folkeskolen i Aarhus er presset på økonomien. Vi bruger i Aarhus færre penge per elev end de fle-

ste kommuner. Forældre og elever oplever at klasserne er fyldte, skolerne oplever, at udgifter til 

specialundervisning vokser. De mange elever i klasserne betyder eksempelvis, at børn med særlige 

behov kan have svært ved at trives og at tiden til det enkelte barn ikke er stor nok.. Derfor vil vi 

have et klasseloft på 24 elever. Også selvom det betyder at vi må betale en lille smule mere i skat.” 

  

Han bliver suppleret af Mette Bjerre, der er medlem af byrådet og Børn og Ungeudvalget: 

”Der er 92 klasser i Aarhus med mere end 26 elever i klassen og en alt for høj klassekvotient. Når 

der er så mange elever i klassen, betyder det mere støj, dårligere indeklima og for lidt tid til det en-

kelte barn. Færre elever i en klasse vil også give lærerne bedre muligheder for at skabe ro, løse 

konflikter, differentiere i undervisningen og nå rundt til alle børn samt betyde et bedre indeklima.  

En væsentlig del af at fastholde folkeskolen som forældrenes naturlige førstevalg er at gøre op med, 

at vi i Aarhus bruger færre penge på folkeskolen per elev end langt de fleste kommuner samtidig 

med at vores kommuneskat lavere end den er i langt de fleste kommuner.” 

  

Byrådskandidat og folkeskolelærer Anne Hammer siger: 

”Med færre elever i klassen vil der være et behov for at ansætte flere lærere og flere klasseloka-

ler. Vi ønsker derfor at indføre et klasseloft på 24 elever i klasserne, som indfases løbende fra 0. 

klasse over de næste ti år, så vi undgår en masse klasser splittes op. Grundlæggende handler det 

om mere tid til den enkelte elev og en bedre folkeskole. Vi synes, det er er afgørende med færre 

børn i klasserne, så lærerne har tid til at hjælpe børnene med både at løse konflikter og lære både 

konsonanter, konstruktion og kodning.” 

  

SF vil indfase klasseloftet over de næste 10 år, så der undgås klasseopsplitninger og er tid til at sikre 

flere lokaler og lærere. Forslaget er stillet til budgetforhandlingerne. 
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