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Uvildig undersøgelse af Søndervangsskolen  
 

Søndervangsskolen i Aarhus skal undersøges nærmere i en hurtigt ar-

bejdende og uvildig undersøgelse. Det er konklusionen efter et møde i 

Aarhus Kommunes Børn og Ungeudvalg i dag. Her har udvalget drøftet 

skolens situation på baggrund af offentlig kritik og efterfølgende rede-

gørelser. 

 

”Det er vigtigt for mig, at en uvildig undersøgelse giver medarbejdere 

mulighed for at blive hørt og set. Samtidig skal vi have belyst, hvad 

der er historie, og hvad der fortsat er relevante problemer. Derfor er 

der behov for, at uvildige øjne ser på forholdene for, på og omkring 

Søndervangsskolen. Min indstilling er, at det skal ske så hurtigt som 

muligt, ikke mindst af hensyn til elever, forældre og medarbejdere,” 

siger Martin Østergaard Christensen, direktør for Børn og Unge. 

 

Initiativet til undersøgelsen er Børn og Unges, efter at en række for-

hold om elevernes afgangsprøver, arbejdsmiljøet på skolen, ledelse og 

ledelsesformen har vakt kritik. Undersøgelsen skal blandt andet af-

dække, om kritisable forhold er bragt til ophør, de nærmere arbejds-

miljøforhold på skolen og kvalificere de tiltag, der skal støtte skolen 

fremover.  

 

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, er tilfreds med udsigten 

til en undersøgelse. 

 

”Der er behov for at lytte, for klarhed og for at medarbejdere, ledere, 

børn, forældre og andre omkring skolen har tillid til de skridt, som skal 

bringe skolen videre. Det kan en uvildig undersøgelse medvirke til. Jeg 

er derfor glad for, at Børn og Unge-udvalget er enige i behovet for un-

dersøgelsen, så vi også kan imødekomme de spørgsmål, som udvalget 

har rejst,” siger Thomas Medom. 

 

I de kommende uger vil der være særlig opmærksomhed på Sønder-

vangsskolen i forhold til ledelsesmæssig opbakning, ligesom skolen 

kan trække på Børn og Unges forvaltning.  

 



Pressemeddelelse  

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, har bedt Børn og Unge 

om en redegørelse i sagen. Redegørelsen er afleveret til onsdag 6. ok-

tober og kan læses her. 

 

  

Yderligere oplysninger 

Martin Østergaard Christensen, direktør for Børn og Unge, 2920 8001 

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 2751 7961 

https://dagsordener.aarhus.dk/vis/pdf/bilag/83ff090a-8fa6-4af8-a400-22d6be41b36e/?redirectDirectlyToPdf=false

