Aarhus, d. 12. november 2018
Orientering vedr. artikler om rottebekæmpelsen

Kære alle
Aarhus Stiftstidende har fredag og lørdag bragt artikler om rotteplagen på folkeskoler i Aarhus.
Vinklen har blandt andet været, at Børn og Unge på et givet tidspunkt har ignoreret anbefalinger
fra et privat firma om at lukke Rosenvangskolen på grund af rotter, at krævede kloakinspektioner
ikke er gennemført, ligesom rottebekæmpelsen skulle være blevet modarbejdet ved, at der blev
fjernet udlagt sand og fælder.
Rotteplagen er ikke ny, og vi arbejder til stadighed og i tæt samarbejde med rottebekæmpelsen i
Teknik og Miljø om at bekæmpe rotter. Det er en kompliceret opgave, og det er en opgave, vi deler
med mange andre. Jeg vil gerne slå fuldstændig fast, at børns og medarbejderes sundhed og
arbejdsmiljø er det, der står først for os – også når det kommer til rottebekæmpelse. Lokaler, som
har haft rottebesøg, bliver lukket ned øjeblikkeligt og desinficeret. Vi har et stort ledelsesmæssigt
fokus dels på at udvikle de konkrete indsatser, dels at have et godt og konstruktivt samarbejde
med rottebekæmpelsen.
Hvad angår pressehistorien om Rosenvangskolen er det korrekt, at en rotte-ekspert fra Rentokil
anbefalede at lukke Rosenvangskolen. Ingen tvivl om, at selskabet er eksperter i rotter. Men det er
os i Børn og Unge, som har et samlet overblik over skolen, ikke alene i forhold til medarbejdere og
børn, men også i forhold til, hvordan skolen er bygget. Kompetencen til at lukke en skole ligger
derfor hos os. I det konkrete tilfælde blev det skønnet, at der ikke var behov for at lukke hele
skolen ned.
De kloakinspektioner, som ifølge pressen ikke var gennemført, er faktisk gennemført. Samtidig har
der bestemt ikke været tale om at modarbejde rottebekæmpelsen ved at fjerne fælder eller
sporsand. Det blev fjernet af hensyn til rengøring. Vi har i Børn og Unge intet som helst ønske om
at modarbejde rottebekæmpelsen, tværtimod.
Vi arbejder som sagt for et godt, konstruktivt og – forhåbentlig – succesfuldt samarbejde om at
bekæmpe rotterne. Det har vi alle en fælles interesse i, da det er både besværligt og også kan
være utrygt at have rotter inden for dørene.
Del gerne denne besked med jeres bestyrelser eller via jeres kanaler til forældrene.
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