
 
 

 

Høringssvar fra LMU Stavtrup Dagtilbud                                         

vedrørende besparelser i Børn og Unge Aarhus kommune. 

 

Vi oplever en frustration over endnu engang at skulle finde besparelser på 0 – 6 års området. En tid med 

fokus på at opnår minimumsnormeringer og hvor vi er meget udfordret af rekrutteringsvanskeligheder, 

bliver arbejdsmiljøet udfordret. 

Fra et børneperspektiv har vi flere børn der er udfordret af at deltage i det brede børnefællesskab og med 

fokus på børns trivsel, kan det være svært at finde mening i flere besparelser. 

 

Reduceret deltidspasning. 

Vi bakker op om en reduktion i deltidspasningen. Vi vil dog gerne have en fast ramme omkring 

deltidspasningen (fx 8.00 – 13.00). Med den nuværende ordning er der et stort arbejde for de pædagogiske 

ledere med at se på hvornår børn med deltidspasnings komme og gå tider og efterfølgende tilpasse 

medarbejdernes arbejdstid. Dette harmonerer ikke særlig godt med Dagtilbudsaftalen og de pædagogiske 

lederes arbejdsmiljø der er presset. 

Vi ønsker derfor en fast tidsramme for deltidspladserne. 

Reducering i ledelsen 

Vi vil gerne have øget opmærksomhed på, at når man reducerer i ledelsen er der opgaver der skal tages 

væk fra ledelsen.  Det er vigtigt, at de opgaver der ligger på ledelsen, kan indfries med de timer lederen har 

til rådighed. Vi skal gerne fortsat kunne rekruttere både pædagogiske ledere og dagtilbudsledere. 

Socialkapital og trivselsundersøgelse. 

Vi vil opfordre til at man skærer ned på antal trivselsundersøgelser. Det vil være på sin plads i sparetider at 

reducere udgifter til eksterne konsulentydelser. Vi vil foreslå at man laver trivselsundersøgelse hvert 2. eller 

3. år, i stedet for hvert år. 

Ferie lukket 

Vi vil gerne udfordre den lovgivning der gør at der skal tilbydes fællespasning. Det at vi helt kan lukke i fx 

dagene op til påske, dagen efter Kr. Himmelfarts dag og mellem jul og nytår, vil spare på resurser. Det er et 

større arbejde at få indhentet svar fra forældrene og få lavet planer for fællespasningen. Så kan vi fastholde 

fællespasning i hovedferien. 

 

 

 


