
Vækst skaber skjulte arbejdsopgaver som tager tid fra børnene! 

 

Fusion af dagtilbud: 

I Hårup-Elev dagtilbuds MED udvalg samt blandt de pædagogiske ledere forholder vi os 

uforstående og undrende til fusioner af dagtilbud. 

Allerede ved organisationsændringen og sammenlægning af dagtilbud i 2019, var oplevelsen i 

sparekataloget dengang, at de største dagtilbud med mange afdelinger lå på grænsen for, hvad 

der maksimalt kan være, hvis der skal være nærværende og praksisnær ledelse.1 

 Hvorfor fortsat sammenlægge og lave større dagtilbud, når ledelsesspændet er blevet for stort, 

arbejdsmiljøet for dagtilbudsledere og pædagogiske ledere er, jf. ledertrivselsundersøgelsen, 

under stort pres og de pædagogiske ledere sidder i forvejen med mange administrative opgaver, 

der begrænser tid til pædagogisk ledelse af medarbejderne.  

 

Et dagtilbud i stor vækst: 

Vi stiller os undrende overfor at Hårup Elev dagtilbud er valgt til sammenlægning.  Dagtilbuddet er 

i stor vækst pga. nybyggeri og etablering af ny bydel i Nye og parceludstykning omkring Hårup.  

Dagtilbuddet er vokset med en afdeling i Nye i 2020, som reelt dækker to matrikler, i Hårup 

børnegård udvides der i 2023 med 24 vuggestuepladser, og i etape 2 af skolebyggeriet i Nye bliver 

der bygget endnu en ny institution med 12 børnegrupper.  

Børnetallet i Hårup-Elev dagtilbud alene, vil ift. prognosen stige fra 400 børn i 2023 til ca. 600 i 

2026. Det vil betyde 40 til 45 ekstra medarbejdere. 

Den store vækst betyder allerede på nuværende tidspunkt at dagtilbudsleder og pædagogiske 

ledere er pålagt ekstra arbejdsopgaver med både strukturering af dagtilbuddet og konkrete 

opgaver med bygninger som skal tilpasses en hverdag i stor forandring. 

En sammenlægning vil uden tvivl give store forandringer og vi mener at de opgaver som 

dagtilbudsleder og pædagogiske ledere vil stå med vil blive så store, at de hænder og øjne som nu 

er ved medarbejdere og ved børnene, vil skulle overtage store dele af den administrative opgave.  

I et dagtilbud som allerede er i vækst, og derfor i perioder vil skulle ansætte pædagoger efter de 

nyeste børn er startet, er det ikke forsvarligt at lave flere store strukturelle ændringer som tager 

ressourcer fra børnene og de nyankomne familier.  
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Dagtilbuddet forvalter ændringerne og væksten flot, og har for nylig haft besøg af HMU til 

evaluering af en meget flot APV. Konsensus fra det møde var at vi har en ledelse som er tydelig og 

synlig og at det gør den store forskel for kerneopgaven. Vi får den opbakning, vejledning, og ikke 

mindst hurtig handlekraft hos ledelsen, som skal til for at vi kan skabe de bedste rammer for 

børnene. Hvis dagtilbuddet sammenlægges, vil netop dette sættes i spil. 

 

Geografi: 

Vi stiller os uforstående overfor hvordan et dagtilbud som Hårup-Elev, der i sig selv har store 

geografiske afstande mellem sine afdelingerne, skal fusioneres med Hjortshøj og derved dække et 

endnu større område.  Ved en sammenlægning vil det være 6 små byer /lokalsamfund der skal 

fusioneres. 

 Den offentlige transport mellem Elev/Hårup - Hjortshøj er ikke sammenhængende og vil være til 

stor gene for især forældre og medarbejdere i fællespasninger. 

 

Geografisk overblik over afstande ifm. en fusion af Hårup-Elev og Hjortshøj dagtilbud 

 



Ved ændringen af Børn og unges samarbejde, ledelse og organisering i 2019, herunder 

sammenlægning af dagtilbud, blev der i spareforslagene i 2018 tilstræbt at dagtilbuddene der blev 

sammenlagt ”kun” skulle samarbejde med 2 skoler.2 

Derfor er vi uforstående overfor hvordan vi ved en fusion af Hårup-Elev dagtilbud og Hjortshøj 

dagtilbud, kan stå overfor de mange forskellige samarbejdspartnerne ift. de 5 skoler, som vi vil 

komme til at samarbejde med!  

En fusion vil medføre at dagtilbuddet skal samarbejde med Elsted skole, Lystrup skole, Elev skole 

(på sigt Nye skole), Hårup skole samt Virup skolen. 

 

Lederspænd – ledertrivsel: 

I Hårup-Elev er vi bekymret for hvilken konsekvens et øget pres på de pædagogiske ledere, vil 

kunne påvirke medarbejderne, da nogle opgaver derved vil dryppe ned og påvirke arbejdet med 

børnenes trivsel læring og udvikling. 

De pædagogiske ledere profeterer godt af kontinuerlig sparring med dagtilbudslederen. Det er 

afgørende med en dagtilbudsleder tæt på, som har et godt kendskab til praksis i alle afdelinger. Vi 

bekymrer os over, om vi med et større dagtilbud fortsat kan blive understøttet når vi iværksætter, 

at der kan følges op og at vi fortsat oplever sammenhængskraft og ledelse tæt på. 

I Hårup-Elev dagtilbud er der, på alle niveauer, et stærkt læringsfællesskab. Der arbejdes med et 

stort fælles vi, det pædagogiske fundament er ens i alle afdelinger, der arbejdes ens med 

læreplanen, med NEST, med tiltag der fordrer det stærke læringsfællesskab og med fyrtårne der 

på kryds og tværs af afdelingerne kvalificerer hinandens praksisser. 

Vi er bekymrede for at alt dette sættes over styr og påvirker vores sammenhængskraft negativt, og 

vil udfordre vores fælles fundament i lederteamet. 
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Enighed med DTLÅ i følgende: 

• Vi støtter op om reduceret åbningstid, som besparelse. Vi tilslutter os 1 times reducering 

fremfor 0,5 time ugentligt. 

 

• Vi støtter op om en reduktion i deltidspasning og ønsker at deltidspasning bliver med en 

fastsat mødetid evt. 9-14, for at lette tilpasningen af medarbejderressourcerne i 

mødeplanen. 

 

• Vi støtter op om at udskyde fusion af dagtilbud, indtil den samlede analyse af Børn og unge 

forligger. 

 

 

Vi støtter ligeledes op om DTLÅ s alternative forslag til besparelse; 

• Besparelse på APV/trivselsmålingerne. 

Vi ønsker færre trivselsmålinger. Med mere luft mellem målingerne vil vi i højere grad 

kunne få gennemarbejdet resultaterne af en måling, inden en ny undersøgelse 

igangsættes. 

 

• Besparelse på lederkonferencen. Afholdelse i Aarhus, med dagsprogram og derved 

besparelse af transport og overnatning. 

 

 

 

På vegne af Hårup-Elevs MED-udvalg samt pædagogiske ledere 

MED-udvalg; 

- Vibeke Krøldrup Havtorn, pædagog og arbejdsmiljørepræsentant, Børnehuset Løvstikken 

-  Jette Sandballe, pædagog og arbejdsmiljørepræsentant, Hårup Børnegård 

- Inge Marianne Ingemann Pedersen, pædagog og TR BUPL, Todbjerg børnehus 

- Anette Hove Joensen, pædagog og TR BUPL, Møllehuset 

- Anette Hansen, pædagogisk assistent og TR FOA i Hårup-Elev dagtilbud, Krokodillehaven 

- Mette Aaskov Hammer, pædagogisk leder i Børnehuset Løvstikken 

 

 

 

 


