
Det nye skoleforlig mellem Socialdemokraterne, SF og De Radikale udskriver en  
ekstraregning på millioner af kroner til alle Aarhus’ skatteborgere, atomiserer  
skoleklasser, slagter en velfungerende idrætsskole og spiller hasard med hele lokal
området omkring Rundhøjskolen. Politikerne ville ikke lytte til de over to hundrede 
høringssvar, hvoraf mange anviste bedre og billigere løsninger, men valgte i stedet
at gentage stort set den samme forli(g)stekst én gang til. Den ekstraordinære høring
var med andre ord blot en skinhøring ...

Borgere fra alle dele af kommunen har for længst konstateret dét, der er hovedbudskabet i et 
historisk stort antal høringssvar og en stormflod af læserbreve – at det er helt forkert og alt for 
dyrt at fastholde lukningstruslen mod Rundhøjskolen i Højbjerg.

Idrætsforeninger, kirkelige kredse, boligforeninger, indvandrerforeninger, socialdemokratiske 
partiforeninger, erhvervsdrivende, Højbjerg- Holme-Skåde Fællesråd og over 7.000 privat personer 
har støttet Rundhøjskolen med underskrifter og opbakning eller gennem utvetydige høringssvar. 
Bredden har været kolossal fra hele Aarhus. Alligevel fastholder Socialdemokraterne, SF og De 
Radikale en skolelukning, de ikke har præsenteret ét eneste sagligt argument for.

Vi har dokumenteret, at der findes alternative løsninger, der sparer det samme beløb, som skole-
forliget lægger op til, og som løser kommunens overkapacitets problem bedre. Men også i det 
nye skoleforlig vil partierne hellere prioritere flere mursten, mere overkapacitet og millioner af 
overflødige skattekroner frem for skoleelevers sundhed og undervisningskvalitet. Det er og bliver 
de faktuelle konsekvenser af planerne om at lukke Rundhøjskolen.

Og så er det ikke engang i Højbjerg, at kommunen har et overkapacitetsproblem, men derimod 
i Viby og Aarhus Vest. Absurditeterne tårner sig med andre ord op omkring et hovedløst 
forlig, der handler meget mere om magtfuldkommenhed og åbenlyse korridoraftalers 
hensyn til visse forligspolitikeres valgkredse end saglighed og kommunale helheds
hensyn. Vi tør slet ikke tænke på, hvor mange af forligspartiernes øvrige beslutninger, der  
bygger på en lignende kynisme og lemfældighed med midler og mennesker. Derfor handler  
det ikke længere kun om Rundhøj, men om hele Aarhus.

Og derfor kæmper forældregruppen på Rundhøjskolen selvfølgelig videre frem til (og under) den 
officielle høringsfase, som begynder til september – og om nødvendigt hele vejen frem til af-
stemningen om forliget til november. Intet er afgjort endnu, og vi har meget mere på vej ...

Vi vil gøre alt for at vise offentligheden i hele kommunen, med hvilken forbløffende  
inkompetence forligspartierne atter har skruet et forlig sammen.  
I hører fra os igen, især under den officielle  
høringsrunde til september.

Denne gang bliver det  
uden fløjlshandsker.

Denne annonce er betalt af FOLF, Rundhøjskolens Forældre- Og LærerForening
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