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Debatindlæg 

Nu er det på tide at stoppe busning af skolebørn 
Af Daud Hussein Ahmed og Abdirahman M. Iidle, talsmænd for AarhuSomali 

Den stærkt kritiserede ordning med busning af skolebørn fra vestbyen til andre skoler i Aarhus er 
nu på byrådets dagsorden igen. AarhuSomali har i årevis, på vegne af adskillige forældre, forsøgt 
at få politikere i byrådet til at stoppe bus-ordningen, der i flere undersøgelser er dømt fejlslagen. 
Nu er det på tide at stoppe busning af skolebørn. 

Forslaget om at finde et alternativ til bus-ordningen er stillet af Enhedslisten, og det begrundes 
således: ”En undersøgelse fra Trygfonden Børneforskningscenter viste i 2020, at de børn, der 
bliver henvist til en anden skole, kæmper med isolation og mistrivsel og klarer sig markant 
dårligere i den nationale test i læsning i 8. klasse, at busningsordningern er direkte skadelig for 
barnet og at tosprogede børn med behov for sprogstøtte klarer sig væsentlig bedre på 
distriktsskolen.” 

En så klar bedømmelse må kalde på handling. 

Ved vælgermøder forud for de seneste tre valg til byrådet i Aarhus, arrangeret af AarhuSomali, har 
et af de vigtigste emner været busning af skolebørn. Fra de mange fremmødte med somalisk 
baggrund har der lydt et entydigt budskab til politikerne: ”Stop bus-ordningen”. 

I pressen blev der for nylig konstateret et flertal i Aarhus Byråd for at stoppe bus-ordningen. Dette 
flertal ser desværre ud til måske at smuldre. Det håber vi ikke, og AarhuSomali vil endnu en gang 
indtrængende appellere til politikerne om at tage kritikken af bus-ordningen alvorlig og afskaffe 
den. Dels på baggrund af årelang kritik fra forældre til disse børn, og dels på grund af Trygfondens 
klare vurdering af, at ordningen er direkte skadelig for børnene. 

De børn, der udsættes for dette, er ikke bare tal i en statistik. De er rigtigt levende aarhusianske 
skolebørn med et berettiget krav på, at politikerne også i forhold til dem lever op til overskriften 
for Aarhus-målene: ”Aarhus en god by for alle”. 

 


