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Høringssvar til spareforslag 2023-2026 fra de pædagogiske ledere i 

Lystrup-Elsted Dagtilbud 

 

Vedr. forslag #1 – Fusion af dagtilbud 

Vi kan ikke bakke op om forslaget om fusion af dagtilbud. Vi er et af Aarhus Kommunes største dagtilbud og 

oplever, at beslutningsprocesser og møder bliver mere komplekse og tidskrævende, fordi der er flere, der 

skal høres og fordi institutionerne kan have meget forskellige behov. Ligeledes bliver dagtilbudslederens 

opgaver mere tidskrævende og komplekse i et stort dagtilbud. Konsekvensen heraf er blandt andet en 

negativ indvirkning på de pædagogiske lederes arbejdsmiljø, hvilket afspejles i PL’s APV og 

trivselsundersøgelser. Derudover betyder det, at tiden går fra den sparring, vi som pædagogiske ledere kan 

få på løsning af kerneopgaven. 

 

Vedr. forslag #2 – Sammenlægning af dagplejen 

Vi bakker op om sammenlægning af dagplejen, men finder det yderst vigtigt, at sammenlægningerne bliver 

besluttet politisk, hvis det ikke kan besluttes lokalt. En rammebesparelse vil ikke løse opgaven på sigt i 

forhold til at gøre dagplejen stærkere og mere rentabel i det lange løb. 

 

Vedr. forslag #4 – Reduceret åbningstid i dagtilbud 

Vi kan ikke bakke op om forslaget om reducering af åbningstiden i dagtilbuddene af flere årsager.  

For det første ser vi at forslaget vil resultere i en tilpasning i antallet af fuldtidsstillinger, som vi kan tilbyde i 

hver afdeling, hvilket igen kan betyde, at det bliver sværere at fastholde og rekruttere pædagoger. Vi er i 

forvejen meget udfordrede, når vi skal rekruttere, og der er i flere afdelinger ikke det pædagogiske 

personale, der skal være. Med en planlagt reduktion vil økonomien blive forringet og dermed 

arbejdsforholdene for personalet, hvorfor vi frygter, at det bliver endnu vanskeligere at fastholde og 

rekruttere pædagoger i dagtilbuddene.  

For det andet har vi som et dagtilbud, der ligger i udkanten af Aarhus Kommune, forældre der pendler langt 

hver dag. En reduktion af åbningstiden vil medføre en forringelse af tilbuddet for forældrene og vil betyde, 

at flere familier vil få sværere ved at få familielivet til at hænge sammen.  

 

Vedr. forslag #33 Specialdagtilbud – besparelse som følge af ny tildelingsmodel 

Der er i spareforslaget peget på en besparelse på specialdagtilbud under Servicelovens §32, som vi mener 

vil stille børn med vidtgående fysiske og psykiske handicaps ringere end andre børn.  

Med de foreslåede besparelser vil indsatsen for børn med vidtgående fysiske og psykiske handicaps blive 

markant forringet, og det vil betyde, at nogle børn ikke vil få den nødvendige hjælp eller en indsats af høj 

nok kvalitet.  

I Lystrup-Elsted Dagtilbud har vi Børnehaven Lystruplund, som er en børnehave med 10 børn indskrevet på 

§32, hvilket betyder, at de er inkluderet med almengruppen af børn og har stor gavn af det. 



21-11-2022 

2 
 

I spareforslaget lægges der op til en harmonisering, hvilket vil betyde en besparelse for de § 32 tilbud, der 

arbejder med inklusion i det almene. Det forringer muligheden for at inkludere børn med handicap i det 

bredere fællesskab. Det koster ressourcer at give den nødvendige støtte både til det enkelte barn og til 

fællesskabet, hvis inklusionen skal lykkes. 

Det kræver høj faglighed og ikke mindst tid at skabe udvikling for et barn med vidtgående handicap. Den tid 

vil blive hårdt angrebet, hvis de foreslåede besparelser gennemføres. Vi mener, at det vil være en meget 

dyr besparelse for Aarhus Kommune, hvis man vælger at gennemføre en besparelse på specialtilbuddene - 

både socialt og økonomisk, i det, at flere børn vil have behov for skoleplacering på en specialskole.  

Specialkørsel: 

De børn med vidtgående handicaps, der går i Børnehaven Lystruplund, bliver tilbudt kørsel til og fra 

institutionen. Flere af vores § 32 børn bor i stor afstand fra institutionen, og flere af børnene kommer fra 

familier, der ikke har bil til rådighed. Vi frygter, at de børn med handicap, der kommer fra de mest 

belastede familier, ikke vil komme dagligt i institutionen, hvis der skæres i muligheden for transport, fordi 

familierne ikke selv har overskud til at tage ansvar for transporten. 

Samtidig frygter vi at en besparelse på kørsels vil ramme børnenes mulighed for at komme til svømning. I 

dag er svømning en del af § 32 tilbuddet på lige fod med fx fysio- og musikterapi. Alt sammen tilbud, der er 

med til at sikre vores børn den bedst mulige udvikling.  

 

Vedr. forslag #35 – Reduktion i tale- hørekonsulenters deltagelse på trivselsmøder 

Vi bakker op om dette forslag, dog vil vi opfordre til, at der kigges på om henvisningsproceduren til tale- 

hørekonsulenten kan gøres mere smidig end den opleves i dag og dermed spare ressourcer i 

henvisningsprocessen. 

 

Ekstra forslag – reduktion i udgifter til ledelseskonferencer  

Vi vil foreslå at ledelseskonferencen i Aarhus Kommune afholdes lokalt. Efter dette års ledelseskonference, 

er det vores klare holdning, at vi sagtens kan gøre ledelseskonferencen mere rentabel ved at holde den i 

Aarhus, hvor folk kan tage hjem og overnatte og hvor vi ikke skal bruge ressourcer på transport. 

 

Med venlig hilsen 

Ledelsesgruppen, Lystrup-Elsted Dagtilbud  


