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Svar på Aarhus Kommunes redegørelse af 28. oktober 2021 vedrø-

rende Søndervangskolen  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 14. oktober 2021 bedt 

Aarhus Kommune om en redegørelse vedrørende Søndervangskolen. 

Styrelsen har modtaget Aarhus Kommunes svar den 28. oktober 2021. 

Styrelsen har herefter supplerende anmodet om og modtaget kommu-

nens opgavebeskrivelse for den uvildige undersøgelse, som kommunen 

har iværksat, samt tidsplanen herfor.  

 

Kommunens iværksatte uvildige undersøgelse 

Det er beskrevet i kommunens redegørelse, at den uvildige undersøgelse 

skal indeholde en række elementer. Kommunen anfører, at: 

 

”Undersøgelsen [skal omfatte] følgende elementer: 

 En bred og aktuel afdækning af arbejdsmiljøet og kulturen på Søndervang-

skolen 

 En afdækning af de forhold i perioden 2016-21, som kommer frem i redegø-

relserne samt evt. øvrige opmærksomhedspunkter, herunder hvorvidt forhol-

dene er historiske eller fortsat er gældende praksis 

 En evaluering af Aarhus Kommunes tilsyn i perioden – hvad har tilsynet 

omfattet, hvordan er det udført, og har det været tilstrækkeligt? 

 En kvalificering af de fremadrettede indsatser og det ledelsesmæssige fokus” 

 

Styrelsen har noteret sig, at der i redegørelsen udestår svar på en række 

spørgsmål, hvor der er henvist til den uvildige undersøgelse.  

 

Styrelsen anmoder om, at den uvildige undersøgelse bruges til at tilveje-

bringe dækkende opmærksomhedspunkter for et fremadrettet tilsyn over 

for såvel Søndervangskolen som resten af kommunens skoler, herunder 

at tilsynet sker i overensstemmelse med de pligter, som påhviler byrådet 

efter folkeskoleloven som ansvarlig for folkeskolen. Styrelsen vil endvi-

dere give forslag til en styrkelse af kommunens tilsyn på et møde, jf. ne-

denstående punkt herom. 
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Styrelsen skal bede om at få fremsendt rapporten fra den uvildige under-

søgelse, når denne foreligger. I samme forbindelse bedes kommune oply-

se, hvilke foranstaltninger kommunen har truffet beslutning om for at 

sikre sig, at afholdelsen af de kommende prøver på Søndervangskolen og 

de andre folkeskoler i kommunen sker i overensstemmelse med prøve-

reglerne. 

 

Styrelsen har samtidig noteret sig, at der er tale om en hurtigt arbejdende 

undersøgelse med henblik på afslutning i uge 49.  

 

’Pulje til fagligt løft’ 

Det fremgår af kommunens redegørelse, at Aarhus Kommune tilbyder at 

tilbagebetale det fulde beløb fra ’Puljen til fagligt løft’ (1,3 mio. kr.). 

Kommunen anfører:  

 

”Som tidligere beskrevet har der grundet udskiftning i Børn og Unges ledelse ikke 

været ført skærpet tilsyn på prøveafviklingen i 2018, der var grundlaget for udbetaling 

af de 1,3 mio. kr. Børn og Unge kan derfor ikke med sikkerhed dokumentere, at der 

ikke er forekommet uregelmæssigheder i forbindelse med afviklingen af prøverne i 

2018, og skal på den baggrund tilbyde STUK, at de 1,3 mio. kr. som er udbetalt på 

baggrund af resultaterne på Søndervangsskolen tilbagebetales til ministeriet.”  

 

’Puljen til faglige løft’ er omfattet af tekstanmærkning nr. 144 til de årlige 

finanslove. Af tekstanmærkningens stk. 3 fremgår, at afgivne tilsagn kan 

bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor 

tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.  

 

Det fremgår desuden af anmærkning til tekstanmærkning nr. 221 til FL 

2018, at præmieringen til skolerne sker på baggrund af dokumenterede 

forbedringer. 

 
Styrelsen kan konstatere, at Aarhus Kommune ”ikke … med sikkerhed 

[kan] dokumentere, at der ikke er forekommet uregelmæssigheder i forbindelse med 

afviklingen af prøverne i 2018”.  

 

Styrelsen forstår denne udlægning således, at uregelmæssighederne på 

skolen i forbindelse med prøveafholdelsen på skolen i 2018 eller den 

begrundede tvivl herom, som kommunen har ansvaret for, og at den 

konstaterede snyd med læseprøven i 2016, som indgår som en del af 

grundlaget for udbetaling af tilskuddet, samlet indebærer, at det oplys-

ningsgrundlag om prøveresultaterne på skolen, som kommunen har fået 

tildelt puljemidler ud fra, ikke med den fornødne sikkerhed har kunnet 

udgøre dokumentation for, at kommunen opfyldte betingelserne for 

tildelingen af puljemidlerne.  
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Det er på grundlag af de foreliggende oplysninger fra kommunen samlet 

set styrelsens vurdering, at kommunen ikke har opfyldt betingelserne for 

tildelingen af puljemidlerne. Styrelsen skal på den baggrund anmode 

kommunen om at bekræfte ovenstående udlægning af kommunens rede-

gørelse og i givet fald indbetale 1,3 mio. kr. til styrelsen senest den 19. 

november 2021. 

 

Kontonummeret til brug for tilbagebetaling af tilskudsmidler til Børne- 

og Undervisningsministeriet kan findes på ministeriets webside: 

http://www.uvm.dk/puljeregnskab under Tilbagebetaling af forsøgs- og ud-

viklingsmidler. Husk venligst at angive det sekscifrede projektnummer 

(139870) i overførselsnoten. 

 

Aarhus Kommunes ønske om forslag til en styrkelse af tilsynet 

Det fremgår af redegørelsen, at Aarhus Kommune anmoder styrelsen 

om evt. forslag til en styrkelse af kommunens tilsyn med skolerne, som 

styrelsen på baggrund af kommunens redegørelse måtte finde relevante.  

 

Styrelsen har på baggrund af kommunens anmodning indkaldt kommu-

nen til et Skype-møde i uge 48, hvor styrelsen vil give konkrete forslag 

til en styrkelse af kommunens tilsyn.  

 

På mødet vil styrelsen være repræsenteret ved kontorchef Janne Samu-

elsson samt øvrige relevante medarbejdere. 

 

Spørgsmål eller bemærkninger? 

I tilfælde af spørgsmål og/eller evt. bemærkninger er I velkomne til at 

kontakte kontorchef Janne Samuelsson på mail: Janne.Samuels-

son@stukuvm.dk eller tlf.: 23 28 06 90. 

 

 

Med venlig hilsen  

Julie Elm Vig Albertsen  

Direktør  

 

 

http://www.uvm.dk/puljeregnskab

