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Høringssvar fra LMU i Solbjerg-Mårslet Dagtilbud — vedrørende 

besparelser i Børn og Unge 

 

Ad 1. Fusion af dagtilbud 

Som det største dagtilbud — siden fusioneringen i 2019 – i Aarhus Kommune ved vi, hvad det 

betyder at være et stort dagtilbud, og på den baggrund vil vi opfordre til at dagtilbud ikke bliver 

større end 7 – 9 afdelinger (alt efter afdelingernes størrelse):  

• ’Ledelse tæt på’ reduceres i kraft af et for stort ledelsesspænd. Flere opgaver bliver 

uddelegeret til førstelinje-ledere og dermed også til det pædagogiske personale. 

• Logistikken udfordres: øget tidsforbrug med kørsel/transport og udfordringer med at finde 

passende og ledige mødelokaler til både det store lederteam og den store 

medarbejdergruppe. 

 

Ad 2. Sammenlægning af dagplejeafdelinger 

Vi går ind for sammenlægning af dagplejeafdelinger, da det imødekommer de store udfordringer, 

der allerede er i forhold til ledelse af meget små dagplejeafdelinger. Der bør dog være en tydelig 

politisk retning på sammenlægninger og understøttelse af processen, så man ikke decentralt skal 

beslutte, hvilke afdelinger der skal sammenlægges — dette for at undgå en rammebesparelse. 

Forslaget med rammebesparelse netop i dagplejen, står vi meget undrende overfor, da man lige 

har gennemført en analyse, der viste at dagplejen var under financierer og derfor har øget budgettet til 

dagplejen.  

 

Ad 4. Reduceret åbningstid i dagtilbud 

Vi bifalder forslaget om reducering af åbningstid for at opnå besparelse. I forhold til hvor meget 

der skæres i budgettildeling, skal der være opmærksomhed på, at der oftest kun er en 

medarbejder til stede i ydertimer.  

 

Ad 5. Reduceret deltidspasning i dagtilbud 

Vi er skeptiske overfor besparelsen i forslaget. Skal det gennemføres foreslår vi deltidspasning 

med fast mødetidsinterval (fx fra kl. 9-14). Med et fast mødetidsinterval undgås de jævnlige 

ændringer af børnenes fremmødeplan og dermed personalets mødeplan, hvilket virker 

forstyrrende for den daglige drift.  
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Ad. 47. Ændring af IT-supportstrukturen i Børn og Unge 

LMU ser frem til, hvad Børn og Unge beslutter for at imødekomme en mere anvendelsesorienteret 

og forretningsnær IT-understøttelse i afdelingerne. I LMU har vi netop stort fokus på de mange 

udfordringer, som medarbejdere oplever med nyt IT-udstyr og diverse arbejdsgange på nye og 

adskillige IT-platforme. 

Onsite-supporten er nok et telefonopkald væk, men ønskes mere synlige og tilgængelige 

decentralt.  

 

Ad. 54.  Optimering af Børn og Unges organisering og effektiviseringer af mødestruktur, ledelse 

og administration 

Som en af de store dagtilbud ser vi frem til, at evalueringen af organisationsstrukturen 

gennemføres, og vi ser frem til at blive inddraget og til at bidrage til denne proces – også selvom 

evalueringen kan blive af en anden karakter med et besparelseskrav vedhæftet.  

 

ANDET HERUNDER 

Gennemførelse af APV/trivselsmålinger hvert 3. år 

I dag gennemføres APV hvert 2. år og en trivselsmåling de øvrige år gennemført af Rambøll. Ifølge 

lovgivningen skal der kun gennemføres APV hvert 3. år. Derfor må der være penge at spare ved at 

ændre en årlig måling til en måling hvert 3. år – både i forhold til udgifter til Rambøll og i forhold til 

det enorme tidsforbrug, der ligger i at følge op på undersøgelserne både centralt og decentralt. 

Lederkonference 

Vi opfordrer til, at man fremover afholder lederkonferencen i Aarhus, så der ikke skal betales 

hotelværelser og kørsel for flere hundrede deltagere – dette gavner også klimaet. 

 

 

På vegne af LMU i Solbjerg-Mårslet Dagtilbud 

Birgitte Rasmussen, dagtilbudsleder 

  


