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Høringssvar til Sparekataloget fra Aarhus Kommunes Børn & Unge-afdeling fra de selvejende 
dagtilbud i Aarhus kommune. 
 
Vi har med interesse – og bekymring – læst Aarhus Kommunes oplæg til et sparekatalog på Børn & Unge-
afdelingen og ønsker hermed at give vores høringssvar til dette. Vi er ikke blinde for, at det er nødvendigt 
at spare løbende, også på Børn & Unge-området, men vi anser flere af forslagene som værende 
problematiske i forhold til de ønsker og visioner, som Aarhus Kommune har på vegne af dagtilbudsområdet. 
 
Vi mener, at flere af forslagene om diverse samarbejder vil mindske udviklings- og dannelsesaspektet for 
børnene, herunder de mindre ressourcestærke børn, samt udfordre medarbejdernes løbende udvikling af 
kompetencer i forhold til efterlevelse af det pædagogiske grundlag, læreplanen, samt ønsket om 
højkvalitets dagtilbud. 
 
 
Nedenfor foreligger vores høringssvar til nedenstående punkter. Høringssvaret tager udgangspunkt i 
ovenstående. 
  

Fusion af dagtilbud 
Set i lyset af vores solidaritet med vores kollegaer i de kommunale dagtilbud ønsker vi at påpege det 
problematiske ved sammenlægning af dagtilbud.  
 
Ved sammenlægning af de mindre dagtilbud vil vi opleve, at ledelsesspændet i de individuelle tilbud bliver 
for stort, og derved vil mindske den nærvær og korte afstand, der er, mellem ledelse, medarbejdere og 
forældre. Herudover mener vi, at en sammenlægning vil føre til, at man som leder kommer for langt væk 
fra praksis, herunder med tanke på de pædagogiske lederes arbejdsmiljø, der vil blive forringet ved en 
centraliseret ledelse. 
 
Undersøgelse fra VIVE viser endvidere, at de pædagogiske lederes arbejdsmiljø bliver presset og øges ved 
administrationen af større dagtilbud. Et pres vi ikke mener, der bør lægges på en allerede presset hverdag. 
 
Konklusion: Vi kan vi ikke bakke op om sammenlægning af mindre dagtilbud, men anser det for at være en 
forringelse af den eksisterende kvalitet, der er i dagtilbuddene. Undersøgelser fra VIVE viser, at 
sammenlægninger generelt fører til mere pressede arbejdsmiljøer og større belastning på de pædagogiske 
ledere. 
  

Reduceret åbningstid 
Vi bakker op om muligheden for reduceret åbningstid, dog mener vi ikke, at det skal lægges ud til de 
enkelte dagtilbud at vurdere, hvornår den reducerede tid skal ligge, men at dette skal ske på politisk plan 
og at der skal udarbejdes retningslinjer for dette på kommunal plan. 
  

Reduktion i deltidspasning 
Vi vil i forbindelse med reduktion i deltidspasning foreslå, at pasningen skal ligge i et bestemt tidsrum, for 
eksempel fra 9-14. 
 



   
Der ligger en stor problematik i udregningen af økonomien i forbindelse med at have deltidsbørn. Som det 
er på nuværende tidspunkt, tæller et deltidsbarn med i vores samlede normering, hvilket i praksis betyder, 
at vi udelukkende får økonomisk tilskud for 50% af barnet, men at det optager en plads 100%. Det betyder, 
at der forsvinder en del midler i vores budgetter.  
 
I kraft af at deltidsbørnene tæller som en fuldtidsplads giver det også en skævvridning i normeringen af 
personalet. Dette fører i sidste ende til, at der ikke er personale nok til at kunne sikre den høje kvalitet for 
fuldtidsbørnene, som forældre, medarbejder og ledelse ønsker og forventer. 
 
Vi foreslår derfor, at denne praksis ændres, således at der laves en model, hvor en normering kan udlignes 
af en deltidsplads. 
 
Alternativt mener vi, at der bør sættes rammer op for, hvor mange deltidspladser man må have i en 
gruppe, uanset at dette kan betyde, at forældrene må stå på venteliste til at få en deltidsplads. 
 
Der er dog en risiko for, at det er særlige områder, der rammes af eventuelle deltidspladsrestriktioner, og 
der derved sker en skævvridning på området. Vi ser ofte, at områder som midtbyen eller udsatte 
boligområder er særlig interesseret i have deltidspladser til deres børn. 
 
Har vi som kommune overhovedet råd til at tilbyde moduler, som ligger ud over det lovgivningen 
foreskriver? 
 
Konklusion: vi kan bakke op omkring reduktionen af deltidspladser, men mener, at der skal laves en model 
for, hvordan økonomien for deltidspladser opgøres. På nuværende tidspunkt tæller et deltidsbarn som en 
fuldtidsplads, hvilket udløser færre midler til dagtilbuddet, der derved er nødsaget til tider at gå på 
kompromis med normeringen af medarbejdere. Dette fører til, at kerneopgaven, nemlig dannelse, trivsel, 
læring og udvikling af børnene, rammes. 

 
Børnekulissen  
Kultursamarbejdet med Børnekulissen giver muligheden for, at både de ressourcestærke og ressourcesvage 
børn får en kulturel oplevelse og bliver kulturelt dannede. Denne oplevelse og dannelse giver børnene 
mulighed for bedre at agere i en verden, der til tider udelukkende handler om bundlinjer. De lærer at 
tænke kreativt og ud af boksen og bliver derved en styrke for det fremtidige samfund de i endnu højere 
grad bliver en del af som unge og voksne. 
 
Samarbejdet med Børnekulissen understøtter i høj grad læreplanstemaerne ”Æstetik, Fællesskab og Kultur” 
og ”krop, sanser og Bevægelse.” Det giver en faglig sparring til personalet og ledelsen til at udvikle et endnu 
stærkere læringsrum for børnene, idet de får nogle kompetencer og indsigt i områderne, som kan være 
svære at opnå ved hjælp af teoretisk viden. Med samarbejdet med Børnekulissen opnår de en konkret, 
faglig, hands-on sparring, der er uvurderlig. 
 
Konklusion: Vi kan ikke bakke op om nedlæggelse af Børnekulissen, idet vi mener, at vi mister en faglig 
sparring, der understøtter mindst to af læreplantemaer, samt den skævvridning der sker ift. kulturel 
dannelse. 

 
Tværfaglig enhed 



   
Vi ønsker ikke reduktion i den Tværfaglige Enhed, da effekten af deres arbejde decentralt er høj for både 
medarbejder og børn. Det er af afgørende betydning, at der eksisterer en instans, der i samarbejde med 
personalet og lederen i børnehaven understøtter med sparring på faglige udfordringer i hverdagen. 
 
Vi mener desuden, at samarbejdet er med til at skabe sunde relationer, tryghed og generelt trivsel for 
børnene. 
 
I fald at den Tværfaglige Enhed tiltænkes en opgave i forbindelse med tilsyn, mener vi, at de skal bevares i 
nuværende form. 
 
Konklusion: Vi mener ikke, at en reduktion i den Tværfaglige Enhed vil være gavnligt, idet samarbejdet 
mellem dem og dagtilbuddene er et vigtigt element i børnenes trivsel og en stor støtte ved mistrivsel i 
børnehaven. 

 
Natursamarbejdet 
Der er i samfundet en generel tendens til, at børn i dag fjerner sig længere og længere væk fra forståelsen 
af naturen og ikke tænker det med ind i forståelsen af verden, der omgiver dem. I samarbejdet med 
Naturcenteret i Brabrand har børnene netop mulighed for at møde naturen på naturens præmisser. De får 
en uundværlig forståelse af, hvilket liv dyrene lever, og hvordan vi kan omgås dem på en hensigtsmæssig 
måde.  
 
Herudover er det et vigtigt element i samarbejdet, at det er primus motor for at skabe fokus på miljø og at 
give børnene evnen og muligheden for at tænke mere grønt og bæredygtigt; en nødvendighed for 
fremtiden, både lokalt, nationalt og globalt. 
 
Natursamarbejdet støtter endvidere op omkring de gennemgående temaer, vi arbejder med i 
børnehaverne, hvor vi også har fokus på bæredygtighed og forståelse af, hvordan verden hænger sammen i 
et større perspektiv. 
 
Konklusion: Vi kan ikke bakke op omkring nedlæggelse af samarbejdet med Naturcenteret i Brabrand, idet 
vi mener, at det vil begrænse børnenes forståelse af både naturen omkring dem, men også deres forståelse 
af bæredygtighed og hvordan verden omkring dem hænger sammen. 
  

PPR 
I forslaget vedrørende administrations-, visitations- og udviklingsopgaver i PPR bakker vi op omkring, at det 
skal vurderes hvorvidt en talepædagog skal deltage i alle møder.  
 
Vi kan dog frygte, at man i kraft af besparelserne decentralt vil pålægge en lang række nye opgaver. 
Opgaver, der ikke nødvendigvis er varetaget på bedste vis af en pædagogisk leder eller en dagtilbudsleder, 
idet de ikke sidder inde med den samlede viden, som der er til stede i PPR i dag.  
 
Konklusion: Vi kan bakke op omkring, at det overvejes, hvordan ressourcerne anvendes bedst muligt i PPR, 
men ikke at de opgaver, der på nuværende tidspunkt håndteres centralt ved PPR, bliver lagt decentralt ud, 
idet vi mener, at der er risiko for videnstab og manglende sparring. 
  

Administration G2 



   
Vi kender ikke de afledte konsekvenser af besparelserne på administration, men kan ikke andet end 
forestille os at der med besparelser der vil dryppe opgaver ud decentralt. Der skal derfor være en 
opmærksomhed på hvilke opgaver der ikke skal udføres eller hvor de havner henne i stedet for. 
  

Lukning af tomme pladser 
Vi anerkender, at der kan været et behov for at lade nogle midtbys-institutioner være i slumretilstand i 
perioder, hvor der ikke er stor nok børnetilgang. 
 
Vi vil i den forbindelse anbefale at Aarhus Kommune kigger på den måde de nuværende garantidistrikter 
anvendes på, samt den fordeling der er. 
 


