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Høringssvar til Sparekatalog fra Børn og Unge 

FOA Århus Pædagogisk Sektors bemærkninger til spareforslagene fra Børn og 
Unge: 
 
Lukning af fem pædagogisk ledede legepladser (Forslag 29): 

De pædagogisk ledede legepladser er små oaser i en storby som Aarhus. Det 
er grønne åndehuller hvor der er tid, nærvær og fællesskaber på tværs af alle 
generationer. De pædagogisk ledede legepladser udgør et pædagogisk 
læringsmiljø for alle, også dem der ikke trives i de forpligtende og typisk større 
fællesskaber i fx klubberne. Der arbejdes målrettet på, at børn og unge skal 
opleve at lykkes med noget bl.a. på grund af de pædagogisk ledede 
legepladsers særlige kvaliteter, der giver børn og unge mulighed at mestre 
opgaver indenfor natur, dyrehold og udeliv.  

De pædagogisk ledede legepladser spiller en stor rolle i realiseringen af den 
fritidspædagogiske vision i Aarhus, hvor der kan arbejdes aktivt med almen 
dannelse, medborgerskab og demokratiske værdier ved fx at afvikle 
fællesmøder, give medbestemmelse, sikre ansvarstagen og tilbyde en stor grad 
af inddragelse i udviklingen af den lokale pædagogisk ledede legeplads. Den 
store brugerinddragelse giver et stort lokalt medejerskab blandt børn, unge og 
deres forældre. 

For børn og unge som ikke ønsker at være i hjemmet eller i klubberne, bliver 
de pædagogisk ledede legepladser et værdifuldt alternativ. Det er en mulighed 
for at blive en del af et fællesskab, hvor de ikke bliver registreret og ikke 
forpligter sig til mere, end de har lyst til eller magter samtidig med, at de har 
muligheden for at komme i tæt dialog med pædagogisk uddannet personale. 
Der er med andre ord betingelserne for, at den voksne har tid til at lytte til den 
enkelte, som måske mistrives og samtidig gerne vil ytre sig. På nogle af de 
pædagogisk ledede legepladser har man ovenikøbet taget skridtet videre og 
ansat sårbare og udsatte unge i et fritidsjob. Her er der mulighed for at lære 
om arbejdsmarkedet og forberede sig på livet i trygge og kendte rammer.  

De pædagogisk ledede legepladser er et unikt tilbud for byens borgere og 
anvendes aktivt af brugere i alle aldre som samlingssted. Ældre fra 
lokalområdet kommer forbi og taler med andre brugere om havearbejde, 
naturen og lokalområdet. Børn, unge og deres forældre besøger den for at 
dyrke deres relationer og være en del af et fællesskab. Dertil kommer, at de 
pædagogisk ledede legepladser samarbejder med klubber, skoler, SFO og 
dagtilbud - både om pædagogiske forløb for hele grupper, men også om 
enkeltstående indsatser målrettet bestemte børn og unge med særlige behov.  

En lukning af fem pædagogisk ledede legepladser vil være et tab for byens 
borgere og især for de grupper med størst behov for sådanne tilbud.  



Derfor skal det være vores anbefaling, at dette forslag ikke vedtages. Såfremt 
byrådet i Aarhus ønsker at vedtage spareforslaget, er der yderligere uddybende 
bemærkninger hertil: 

- I spareforslaget indstilles en begrænset åbningstid, så de pædagogisk 
ledede legepladser kun er bemandet uden for almindelig skoletid. Dette 
er i strid med den ”DNA-beskrivelse” af de pædagogisk ledede 
legepladser, som Børn og Unge har vedtaget, og som der i dag arbejdes 
efter mange steder. Konsekvensen af denne indstilling vil derfor være, 
at der ikke længere kan laves pædagogiske forløb med det lokale 
dagtilbud og den lokale skole. Der er ikke indregnet en besparelse for 
denne del af forslaget, hvorfor FOA Århus anbefaler at den bortfalder.  
 

- Flere af de pædagogisk ledede legepladser er i dag ikke i funktion. For 
disse vil der være store anlægsudgifter forbundet med at genetablere 
de pædagogisk ledede legepladser. Såfremt der overhovedet skal lukkes 
pædagogisk ledede legepladser, anbefaler FOA Århus at byrådet lukker 
dem der ikke er i drift. Det drejer sig om: 

 
o ”Byggeren” som burde være placeret i tilknytning til 

Rundhøjskolen. Men i forbindelse med, at klubben skulle flytte 
ind på skolen, nedlagde man også de faciliteter som kendetegner 
den pædagogisk ledede legeplads. Der er ikke sidenhen driftet 
en pædagogisk ledet legeplads på lokationen. 

o ”Legepladsen Gellerup” blev revet ned og afviklet i forbindelse 
med byggeriet af den nye skole. I forbindelse med projekteringen 
af den nye skole blev der ikke indtænkt en ny pædagogisk ledet 
legeplads.  

o ”Bispehaven/Ellekær” brændte ned for en del år siden og er ikke 
sidenhen blevet genopført.  

 
Afledte konsekvenser for børnene (forslag nr. 4 og nr. 25) 
Flere af forslagene er ikke beskrevet med direkte konsekvens for børnene. Men 
de kan med overvejende sandsynlighed få en betydning for den kvalitet, der 
tilbydes i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Når der fx foreslås begrænset 
åbningstid i dagtilbud, vil der udover den åbenlyse serviceforringelse i form af 
mindre åbningstid, være en afledt konsekvens resten af dagen. Det sker, da 
alle dagtilbud får reduceres deres budgettildeling, men ikke nødvendigvis 
reducerer åbningstiden. På tilsvarende vis foreslås det at tildele færre midler til 
ledelse af SFO, men der ændres ikke ved, at ledelsesstrukturen på 
skoleområdet er sat fri. Det vil sige at den besparelse ikke nødvendigvis findes 
på ledelse, men også kan risikere at skulle findes i personaletimer ved børnene.  
 
Med venlig hilsen 
Sektorformand, Pædagogisk Sektor 
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