
 

Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Skovvangen  

vedrørende besparelser i Børn og Unge 

 

Efter grundig gennemlæsning af Aarhus Kommunes spareforslag 2023-2026 har MED-udvalget i Dagtilbuddet 

Skovvangen en række kommentarer, bekymringer og forslag hertil. Helt generelt er vi bekymrede for 

kommunens børn og unge, og for om det er muligt for Aarhus Kommune at sikre både trivsel og udvikling for 

de yngste borgere, når der i så voldsom grad skæres ned på 0-18-års-området. Vi er særligt bekymrede for de 

udsatte børn der rammes hårdt når både kultur- og naturoplevelser spares væk, samtidig med at den faglige 

kvalitet udfordres via forøgede ledelsesspænd (ved fusioner) og forringet sparring via PPR. 

Rådmanden for Børn og Unge skriver, at der i udarbejdelsen af spareforslagene er lagt vægt på, at man i så høj 

grad som muligt friholder de opgaver, som direkte berører børnene. Denne intention har vi svært ved at få øje 

på i spareforslagene. Desuden ser vi en stor risiko for at arbejdsmiljøet for både ledelse og pædagogisk 

personale bliver yderligere forringet - i en tid, hvor der i forvejen er stor fokus på de pædagogiske leders 

arbejdsmiljø, og hvor vi har rekrutteringsvanskeligheder i Aarhus Kommune.  

 

Fusion af dagtilbud 

Da Dagtilbuddet Skovvangen er direkte involveret i forslaget om at fusionere en række dagtilbud, er det 

nærliggende at starte med vores kommentarer hertil. Det er helt tydeligt for os, at en fusion som skaber så 

store dagtilbud, som der er lagt op til med fusionen af Skovvangen og Trøjborg (11 afdelinger + en dagpleje 

bestående af 22 dagplejere), vil have en negativ indflydelse på kerneopgaven. I sparekataloget er forslaget om 

fusionerne begrundet med, at ingen dagtilbud i de forslåede fusioner vil blive større end det dagtilbud som pt 

er det største (Solbjerg-Mårslet) – dog kommer det i tilfældet med Skovvangen-Trøjborg meget tæt på. Denne 

argumentation vækker stor undren hos os, da der i organisationen har været en erkendelse af, at 

dagtilbuddene generelt er blevet for store. 

I dagtilbud af den størrelse bliver ledelsesspændet for stort, hvilket påvirker alle - fra ledelsen til børnene. 

Kvaliteten af nærværende og praksisnær ledelse vil uden tvivl blive forringet, for i takt med, at 

dagtilbudslederen i et nyt stort dagtilbud får flere opgaver (fordelt over et større geografisk areal), så vil 

dagtilbudslederen være nødsaget til at videregive flere opgaver til de pædagogiske ledere. Der vil således ske 

en forringet tilgængelighed for det pædagogiske personale, som vil have negativ effekt på deres arbejdsmiljø, 

trivsel og faglig sparring. Ved at øge dagtilbudslederens ledelsesspænd, belaster man yderligere de 

pædagogiske lederes arbejdspres, som der i forvejen er stort fokus på at mindske. Vi kan endvidere være ekstra 

bekymrede for dagplejens fortsatte positive integration i et nyt og endnu større dagtilbud. 

Som argument for en fusion nævnes det i spareforslaget, at det vil gavne erfaringsudvekslingen og samarbejdet 

mellem de to dagtilbud og skolen i lokaldistrikt Skovvangen. Der er i dag et særdeles godt og tæt samarbejde 

mellem de tre nævnte parter, bl.a. fordi der ved fælles indsats foregår en høj grad af erfaringsudveksling. 

 

Bygningskapacitetsudnyttelse på dagtilbudsområdet 

Vi stiller os undrende over at se flere nye afdelinger blive bygget, mens man lukker andre afdelinger få 

hundrede meter derfra. Vi anerkender naturligvis behovet for at renovere og tilbyde gode faciliteter, men i 

sparetider må høj faglighed og normeringer være vigtigere end nyt byggeri – også selvom det vil kræve, at 

nogle forældre vil skulle cykle 3 minutter længere for pasning.  

 



 

Reduceret åbningstid i dagtilbud 

MED-udvalget i Dagtilbuddet Skovvangen bakker op om en reduktion af åbningstiden. Vi foreslår dog, at 

reduktionen bliver en hel time, fremfor den foreslåede halve time.  

 

Reduceret deltidspasning i dagtilbud 

Vi bifalder forslaget om at deltidspasningen nedjusteres til 25 timer – i særdeleshed hvis det bliver fikserede 

tider, så en deltidspasning er fastlåst til eksempelvis klokken 9-14 hver dag. På den måde vil der ske en 

væsentlig besparelse i vores ressourcer, da personalets mødeplaner langt nemmere kan tilpasses de tider hvor 

der er børn. Den fikserede tid anbefaler vi til deltidspladser uanset om den fremover er på 25 eller 30 timer. 

 

Vores forslag til besparelser 

Vi anerkender nødvendigheden af besparelser, om end vi er meget imod at de skal foregå på så vigtigt et 

område som Børn og Unge. Med de foreslåede besparelser på dette område er vi overbevist om, at selvom der 

spares penge her og nu, så vil kommunen komme til at betale en langt større regning senere, når 

konsekvenserne af kvalitetsforringelserne begynder at vise sig.  

Vi har nedenstående forslag til besparelser, hvor konsekvensen ikke er så stor for kerneområdet. 

 

Social kapital: Vi foreslår at undersøgelserne fremover laves hvert tredje år. Det er en dyr undersøgelse at 

foretage, og selvom vi anerkender vigtigheden af denne undersøgelse, så kan det sagtens være noget man 

laver hvert tredje år, fremfor hvert år. Det giver ikke kun økonomisk mening, men også faglig mening, da man 

så rent faktisk kan nå at arbejde med de fokuspunkter, som en sådan undersøgelse vil give. Det kræver tid at 

sætte indsatser i søen hvis de skal have en reel effekt, hvilket vel er formålet med at foretage undersøgelserne.  

Det er et dyrt tilkøb at lave hvert eneste år, og ressourcerne ville være bedre brugt i Børn og Unge ved 

kerneopgaven. En besparelse her vil rent faktisk give noget positivt til ledelsen og det pædagogiske personale. 

 

Lederkonferencen: I sparetider synes vi det er meget vanskeligt at forsvare, at man vælger at holde 

lederkonference i det format man gør nu, hvor flere hundrede ledere skal køre til en anden kommune for at 

deltage i en konference. 

 

Tværfaglig Enhed: Vi anerkender fuldt ud Tværfaglig Enheds indsats, men med det kompetenceløft som 

eksempelvis Stærkere Læringsfællesskaber har givet dagtilbuddene, så ser vi ikke længere et stort behov for 

Tværfaglig Enheds tilbud. Derfor foreslår vi, at Tværfaglig Enhed lukkes. 

 

Indkøbsaftaler: Vi ønsker en mere rationel tilgang til indkøbsaftalerne og i særdeleshed til udskiftningen af 

indkøbsaftaler. Eksempelvis oplever vi pt uhensigtsmæssigt store ekstraregninger på telefoni. 

 

 


