
Sårbare børn lades i stikken 
 
Personalet i Børnehaven Thorshavnsgade ser med stor bekymring på de foreslåede besparelser i Børn og 

Unge i Aarhus Kommune. Vi er i særdeleshed bekymrede for konsekvenserne af de foreslåede besparelser 

på specialdagtilbud, da det vil ramme kommunens sårbare børn meget hårdt. 

 

Børnehaven Thorshavnsgade er en særlig daginstitution, da vi har en stor andel af §32-børn. Derfor ved vi 

også, at det har en enorm stor betydning for disse børn, at de får de rette pædagogiske indsatser og gode 

fysiske rammer fra starten af deres liv. Det er ikke ligegyldigt, hvilken start på livet man giver børn. 

 

Arbejdet med sårbare børn kræver ro, overskud og tid til at skabe relationer, som børnene kan finde 

tryghed i. Det er også på den måde vi skaber inklusion for disse børn – en inklusion som ikke kommer af sig 

selv, men som kræver specialpædagogiske kompetencer og ressourcer. For vores §32-børn er det svært at 

blive en del af et fællesskab, så det kræver hårdt arbejde for det pædagogiske personale at skabe en 

forudsigelig og overskuelig hverdag. Det er vores professionelle og etiske ansvar at støtte og hjælpe 

børnene ind i fællesskabet, både for børnenes skyld, men også for samfundets skyld. Jo bedre en hjælp vi 

kan give de sårbare børn fra starten af deres liv, desto bedre klarer de sig senere i livet. Vi ser tydeligt 

forskellen i børnenes trivsel og muligheder, hvis de fx kan gå i en specialklasse på en almindelig folkeskole, 

fremfor i et specialskoletilbud. Her er der altså både tale om en økonomisk og en social gevinst. Dette 

kræver dog, at vi kan få lov at arbejde med vores specialpædagogiske kompetencer – men med de 

foreslåede besparelser på specialdagtilbuddene ser det meget dystert ud.  

 

Med den rette pædagogiske støtte og specialpædagogiske viden kan et barn med handicap fremstå som 

velfungerende. Foretages der besparelser på ressourcerne/timerne til disse børn, vil vi meget hurtigt se 

børn med handicap i markant dårligere trivsel. I Børnehaven Thorshavnsgade inkluderes vores §32-børn i 

en helt almindelig almen børnehaveramme og disse børn spejler, lærer, og udvikler sig i samværet med de 

almene børn, men det kræver selvsagt tilstedeværelse af fagprofessionelle voksne. Til gengæld sparres 

kommunen for udgifter på de fysiske rammer, da vores børnehave i forvejen også rummer de almene 

børnegrupper.  

I Børnehaven Thorshavnsgade har vi således både en almen børnegruppe og en §32-børnegruppe. En 

dårligere normering på §32-området vil uundgåeligt også stjæle timer fra almengruppen. Et eksempel 

herpå kan være en situation, hvor personalet bliver nødt til at ”standse ulykken”, fordi et barn fra §32-

gruppen har meget udadreagerende adfærd. Almengruppen vil således også betale en stor pris for 

besparelsen på §32-området.  

 



 

Hvad sker der, hvis besparelserne på specialområdet gennemføres? 

• Alle børns ret til at være en del af et fællesskab udfordres, hvis der bliver færre voksne til at hjælpe 

børnene med at lykkes i fællesskabet. 

• Er der ikke voksne nok til stede omkring vores sårbare børn mislykkes vores inklusion mellem vores 

§32-børn og vores almene børnegruppe. 

• Vores børn med funktionsnedsættelser kan ikke på egen hånd begå sig, da de behøver hjælp til at 

begå sig i en almen praksis. 

• Vigtig videndeling om barnet udfordres. Hvis tiden (og dermed kvaliteten) for det enkelte barn 

reduceres, får det store konsekvenser for udsatte og sårbare børn. I vores daginstitution 

samarbejder vi tværfagligt med et team af terapeuter, som har deres faste arbejdsplads i huset tre 

gange om ugen, og det er af afgørende betydning for det enkelte barn, at der er tid til at dele vores 

viden mellem faggrupperne, så vi kan tilrettelægge den rette indsats. 

• Hvis vores mulighed for at give barnet den rette indsats forringes, vil vi om få år se en stigning i 

børn, der har brug for meget mere hjælp og støtte end det burde være nødvendigt, alene af den 

grund at vi ikke har haft mulighed for at give dem den rette indsats i tide.  

 

Utallige undersøgelser og forskning har vist, at relationen mellem barn og voksen er altafgørende for 

barnets trivsel og udviklingen af personlige, faglige og sociale kompetencer. Det er ikke ny viden, og derfor 

bekymrer det os meget, at byrådet alligevel vælger at foreslå besparelser for de allermest sårbare børn. Har 

vi ikke set nok skræmmeeksempler fra skoleområdet, når der ikke har været hænder nok til at inkludere 

børn med nedsat funktionsevne? Vi vil på det kraftigste fraråde besparelser på specialområdet, da det vil 

medføre et tab af voksne ressourcer, som det enkelt barn i (og i særdeleshed de sårbare børn) ikke kan 

være tjent med. De foreslåede besparelser vidner om en meget kortsigtet strategi, og på den lange bane vil 

vi både tabe økonomisk og menneskeligt hvis besparelserne gennemføres. 

 

 

På vegne af den samlede personalegruppe i Børnehaven Thorshavnsgade 


