
Nej tak til forringede vilkår for vores børn 

 

Forældrebestyrelsen ser med stor alvor på Aarhus Kommunes foreslåede besparelser på Børn og Unge-

området. Vi er indforstået med, at kommunen skal spare et stort beløb, men vi er meget bekymrede for de 

fremtidige konsekvenser, hvis man vælger at spare så kraftigt på de yngste borgere. 

Vi er særligt optagede af forslaget om fusioner af dagtilbud. Når man foreslår at fusionere Dagtilbuddet 

Skovvangen med Trøjborg Dagtilbud, så har det en konsekvens for vores børn. Dagtilbuddene bliver 

markant større, og dette vil naturligvis skabe en forøget mængde opgaver til dagtilbudslederen. Med et 

markant større dagtilbud følger også et markant større ledelsesspænd, og det er ikke svært at regne ud, at 

dagtilbudslederen vil være nødsaget til at sende opgaver videre til de pædagogiske ledere, der som en 

naturlig konsekvens heraf vil være mindre tilgængelige for både personale og forældre. Det kan ikke 

undgås, at dette også vil have en konsekvens for børnene, da de pædagogiske ledere formodentligt også vil 

være nødt til at videregive nogle af deres opgaver til personalet, som dermed bliver mindre nærværende 

for børnene. 

Vi kan ligeledes være bekymrede for, at det forøgede ledelsesspænd (og dermed den mindre nærværende 

ledelse) kan gøre det sværere at rekruttere nye pædagoger til vores dagtilbud i en tid, hvor det i forvejen er 

svært at rekruttere, da potentielle nye medarbejdere med rette kan tænke, at det er en faktor for 

pædagogernes arbejdsmiljø, at deres nærmeste leder er mindre tilgængelig end i de mindre dagtilbud.  

I forbindelse med en fusion kan vi desuden frygte, at der vil opstå en længere periode hvor der er uro i 

organisationen, ligesom det både kræver tid og ressourcer at gennemføre sådan en fusion. Igen vil det gå 

udover børnene, da sådan en uro (sammen med den manglende tid ved børnene) vil ”dryppe” på alle 

steder i et dagtilbud. Vi kan forstå, at der i Børn og Unge skal laves en analyse af den samlede organisering, 

og vi finder det både meningsløst og kortsigtet, at man foreslår fusioner af dagtilbud, før denne analyse 

ligger klar og man således har den bedst mulige data tilgængelig at træffe sine beslutninger ud fra. 

Hvis vi skal pege på et sted hvor vi kan se, at der kan spares uden at det går direkte ud over børn og 

voksnes trivsel, så er det i form af en reduktion i åbningstiden, hvor vi godt kan se det muligt med en 

ugentlig times reduktion. 
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