
Det gode børneliv er under pres 

Søndervang DT har forholdt sig til flere af de foreslåede besparelser i Børn og Unge. 

Indledningsvist vil vi gerne kvittere for den svære opgave, det er at finde besparelser i en i forvejen 

presset offentlig sektor.  

Vores opmærksomhed er på de forslag, der utilsigtet alligevel rammer kerneopgaven. Dette er 

behandlet på MED møde den 7. november.    

Forslag 1: Fusion:  

MED udvalget vil kraftigt opfordre til at overveje flere fusioner i dagtilbuds-regi. Størrelsen af 

dagtilbud er igennem årene blevet meget store. Det har gennem flere år været italesat, at 

ledelsesspændet er blevet for stort.  Dette mener vi også, at Børn og Unge har anerkendt. Senest 

ved møder vedr. de pædagogiske lederes arbejdsmiljø.  

MED-udvalget forholder sig undrende over, at der igen er sammenlægninger af dagtilbud, da 

analysen om Børn og Unge-organisering ikke er sat i gang endnu. Derved er der ikke på nuværende 

tidspunkt en sammenhæng mellem organisationsændringer og ændringerne i garantidistrikter.  

Det pædagogiske felt har været under pres gennem længere tid. Først af Corona og dernæst de 

store rekrutteringsvanskeligheder.  Det skaber stadig en stor usikkerhed omkring, om man har sine 

kollegaer (APSA), hvor man hører til og den enkeltes kendskab til opgaven. En fusion er en 

forstyrrelse og forandring i en i forvejen presset og kompleks arbejdssektor. I eventuelle fusioner 

kan der ske alt eller intet, men dette vil igen være noget, som vil kunne være en enorm belastning 

for det pædagogiske personale og ledelsen (APSA), og deres oplevelse af psykologisk tryghed, 

trivsel og arbejdsglæde.  

Dernæst kommer den vigtigste pointe: jo mere man "presser" dem, der skal passe på 

kerneopgaven, jo mere kommer det til at ramme kerneopgaven. Altså børnene. MED har en 

bekymring for at større dagtilbud ville kunne resultere i en lavere kvalitet for børnene grundet 

medarbejdernes manglende oplevelse af arbejdsfællesskab omkring børnegruppen.  

 

Udover den generelle bekymring for størrelserne af dagtilbuddene, har vi også en bekymring for 

den lokale udvikling og sammenhængskraft i Søndervangen.   

Lokalt i Søndervangen har vi flere forpligtelser og samarbejdsfora, som er med til at styrke 

lokalsamfundet på toppen af Ravnsbjerg. Siden 2019 har det fælles afsæt været Søndervang Børn 

og Ungeunivers.   

• Matrikelledelse – driftsledelse på Søndervang Børn- og Ungeunivers. 

• Samarbejdet med helhedsplanen i boligforeningen. 

• Samarbejdet i ledelsessamarbejdet. 

• Samarbejdet i LDG-regi. 

• Samarbejder med fremskudte medarbejder fra familiecenteret. 



• Samarbejdet med opsøgende medarbejder, gymnasiet og Get2sport.  

• Særligt samarbejdet med den lokale skole, som er afgørende for, at vi lykkes med et fokus 

på at støtte 0 til 18 års børn og unges perspektiv i lokalområdet.  

 

De ovennævnte opgaver samt ledelsesspænd er bekymrende, da denne skal lægges oveni den 

nuværende dagtilbudleders opgave. Det kan dermed ikke undgås, at det vil påvirke både 

pædagogerne og den pædagogiske leder, hvis der som i forslaget gennemføres en fusion, således 

at man bliver 9+1 afdeling.  

Søndervang DT er beliggende lige op til Store Ravnsbjerg, hvor der skal bygges 1700 nye 

spændende boliger. I beskrivelse fra 1927 Estate lægges der op til, at der skal være en 

daginstitution i området. Placering af daginstitution indgår også i lokalplanen. Dette understøtter 

opmærksomheden, ift. at Søndervangen ikke kommer på den nationale ghettoliste.  Vi undrer os 

over, at der i beskrivelse lægges op til en skovbørnehave, og hvordan dette tænkes ind i 

spareforslaget når flere skovbørnehaver lukkes? 

I 2019 flyttede skole, dagtilbud og klub sammen. Grundet lederskift i skole og klub samt Corona 

har vi ikke realiseret den lokale vision endnu. MED udvalget er bekymret for den nye 

forandringsproces, en fusion, vil medføre. Efter en  kommende organisationsanalyse kan der igen 

foreligge en forandringsproces.  

  

MED opfordrer til, at man fjerner forslaget eller udskyder beslutningen om evt. fusion af 

dagtilbud til den samlede analyse af Børn og Unge foreligger. Man kan derved opnå en 

sammenhæng mellem organisationsændringer og ændringer i garantidistrikter, der henviser vi til 

spareforslag 54.  

 

Spareforslag 4: Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med en halv time om ugen (26 timer om 

året) 

Vi bifalder forslaget om nedsættelsen, men retter opmærksomhed på, at det ikke bliver en 

bestyrelsesbeslutning. Vi ønsker derimod, at det bliver en politisk beslutning, da vi kan opleve en 

lokal konflikt ift. tidspunktet, hvor den halve time fratrækkes. 

Forslag 5: Reduktion i deltidspasning  

MED er bekymret for, at familier i lokalområde ville vælge en deltidsordning på 25 timer, fordi de 

ikke har økonomi til fuldtid. Vi bliver af den grund bekymrede for deres udvikling og dannelse, og 

om vi kan gøre dem skoleklare.  I forhold til vores arbejdsmiljø bliver vi bekymrede for, at vi mister 

penge til pædagoger, og at der dermed sker en direkte forringelse af kerneopgaven.  



MED peger derfor på, at man fjerner muligheden for en deltidsordning og derved fjerner al 

administration knyttet til deltids ordningen, herunder pædagogernes opsyn. Det kunne også være 

en mulighed at lave en fast deltidsordning fra kl. 9-14. 

Forslag 35: Reduktion i talehørekonsulenternes deltages på trivsel møder.   

Vi stiller os undrende overfor dette punkt, da vores område er særligt udfordret af, at mange børn 

er tosprogede og sprogligt udfordrede i Søndervang Dagtilbud. Det er derfor særdeles afgørende 

for os, at vi kan få sparring fra en tale-/hørekonsulent. Trivselsmøder ses som en af de meget få 

muligheder for direkte sparring med en tale-/hørekonsulent. Igen en direkte påvirkning af 

kerneopgaven.  

Forslag 37: Reduktion af tværfaglighed.  

Der ses sikkert meget forskelligt på dette punkt. MED udvalget vil gerne pege på, at der forefindes 

mange kompetencer ude i dagtilbuddene såsom  motorikvejledere, inklusionsvejledere, 

sprogvejledere, ledelseskrafter mm. I forbindelse med tilsyn, brede børnefællesskaber samt 

stærkere læringsfællesskaber foreslår MED, at man fastholder reduktionen.  

Forslag 7 og 43: Ophør af Børnekulissen og Lukning af Natursamarbejdet 

MED finder det ærgerligt, at begge forslag skærer helt ind til benet for børn, unge og deres 

familier.  

I Børnekulissen kan man få kulturtilbud og oplevelser for vores 0-6 årige børnegruppe. Disse 

oplevelser får mange familier ikke grundet økonomi. Det at få en fælles oplevelse som 

børnegruppe har en værdi for hele børnefællesskabet og den fælles sproglig referenceramme.  

Lukning af Natursamarbejdet: Søndervang dagtilbud har gennem årene brugt Natursamarbejdet 

meget. Dette er fordi dagtilbuddet er placeret i et lokalområde med en helhedsplan, hvor 

familierne ofte ikke prioriterer at opleve naturen på tæt hold. Som dagtilbud er der en udvidet 

forpligtigelse til at introducere dyr, dyrehold, omverdensforståelse og natur for børnene. Klima, 

miljø og bæredygtighed er en væsentlig del af kommende generationers udfordring. Vi forsøger 

via Natursamarbejdets forløb at klæde børnene på til at kunne få en forståelse for temaerne. I 

Søndervang Dagtilbud benytter vi vores to busser til at understøtte begge tiltag.  

 

MED i Søndervang dagtilbud vælger at afgive et høringssvar på trods af, at der ikke er et 

prioriteringsrum. Vi vil dog afslutningsvis gerne opfordre til at se på det følgende:  

• Lederkonferencen afvikles i Aarhus. Dermed undgår man kørsel og hotelværelser.  

• Gennemførelse af APV/trivselsmålinger hvert 3 år.  Hermed en besparelse til Rambøll  

• At man tænker, at SLF kan ændres i sin form. Alle ledere i Aarhus kommune har 

ledelsesuddannelser og dermed kompetencerne til at skabe den kurs, koordinering og 

kultur, der skal til for at skabe forandringer. De afledte timer, der bruges både af FF og 



lederteams, har en direkte konsekvens for børnene. Derfor en opfordring til at se på dette 

tiltag med kritiske øjne og stole på den tilstedeværende ledelse.   

• Ferielukket frem for fællespasning :  Vi vil gerne udfordre den lovgivning, der gør at, der skal 

tilbydes fællespasning. Det, at vi helt kan lukke i f.eks. dagene op til påske, dagen efter kr. 

Himmelfartsdag 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 for det pædagogiske personale 

og leder.  


