
Kolt/Hasselager Dagtilbud LMU’s høringssvar omkring Aarhus 

kommunes sparekatalog på Dagtilbudsområdet. 

 

Kolt/Hasselager LMU er klar over at de kommunale budgetter skal spare. Vi støtter også op 

om at de skal findes andre steder end ved børnene. Vi er dog bekymret for at Aarhus 

kommunes forslag i sparekatalog alligevel vil have en stor påvirkning på børnene trivsel og 

udvikling. Forslagene vil ligeledes også rammer mange af de pædagogiske tilbud, der er med 

til at understøtte det pædagogiske personales arbejde med børns udvikling.  

 

MBU- 03 Bygningskapacitetsudnyttelse på dagtilbudsområdet 

LMU finder det bekymrende at man så at sige vil “optimere” institutionerne ved at mindske 

pladsen kvartermestermæssigt, da børnene i forvejen skal opholde sig på arealer der skal 

rumme mange gøremål på samme tid fx. lege, spise, sove m.m. og at personalets andelen 

ikke stiger i takt med de flere børn, da 1-2 børn ikke udløser flere personaler, så man har 

muligheden for at dele op mindre grupper.  

 

MBU- 04 Reduceret åbningstid i dagtilbud 

Vi støtter generelt op om en reducering i åbningstiden, men vi er stærkt kritiske overfor at 

det vil betyde færre ansættelsestimer til personale, da reducering på 26 timer vil kunne gøre 

stor gavn i andre, ydertimer med tynd bemanding. Både personale, børn og forældre vil 

opleve en forringelse at det pædagogiske arbejde. Det vil betragtes som direkte fjernelse af 

hænder på gulvet og dermed ramme børnene direkte, da pædagogerne vil have færre timer 

til at nå samme mængde opgaver. Hvilket IKKE lægger sig op ad sparekatalogets hensigt.  

 

MBU- 05 Reduceret deltidspasning i dagtilbud 

Vi støtter op om en reducering af deltidspladser fra 30 til 25 timer, og ønsker samtidig en 

mere fast ramme for deltidspladser. Altså en ramme der passer det pædagogiske tilbud, 

pædagogerne levere. Samtidig er vi bekymret for at, hvis der opnås en besparelse på deltids 

pladser, vil det have indflydelse på det pædagogiske personales timer, og igen en besparelse 

der vil ramme direkte på hænderne på gulvet ved børnene, da pædagogerne vil have 

samme mængde arbejde trods lavere timetal og det er vi stærkt kritiske overfor.  

 

MBU-  07 Ophør af Børnekulissens tilbud, MBU- 17 lukning af Center for læring, MBU- 43 

Lukning af Natursamarbejdet og MBU-44 Ophør af læseinitiativet READ 

Det lokale MED- finder det ærgerligt at disse understøttede pædagogiske tilbud bortfalder, 

da vi oplevede det som værende med at understøtte den udvikling det pædagogiske 



personale arbejde med inden for SLF. Det vil medføre en større arbejdsbyrde på det 

pædagogiske personale i forhold til det pædagogiske arbejde med udviklingen af børnene 

inden for kultur, natur og sproglige stimuli i samarbejde med forældre, når der samtidig 

spares på pædagogiske personale i andre punkter.  

 

Det lokale LMU er generelt bekymret for de mange besparelser på administration. Hvor vil 

de pågældende opgaver forsvinde hen, vil det give flere opgaver til Dagtilbudsleder, 

Pædagogiske leder og sidste ende ved pædagogerne på gulvet, hvor det i så faldt igen, vil 

ramme det pædagogiske arbejde med børnene.  

 

På vegne af  

LMU Kolt/Hasselager dagtilbud  

Næstformand Mille Munk Pedersen  


