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Høringssvar fra bestyrelsen i Børnehuset Blæksprutten 
 
Vi henviser til "Sparekatalog fra Børn og Unge", som blev offentliggjort den 27. oktober 
2022 ("Sparekataloget"), og som bl.a. indeholder spareforslag nr. 6: "Bortfald af tilskud til 
Blæksprutten" ("Spareforslaget"). 
 
Som bestyrelse i Børnehuset Blæksprutten (herefter "Blæksprutten") er vi både forun-
drede over og kede af, at Børn og Unge foreslår at opsige driftsaftalen af 4. september 
1996 mellem Blæksprutten og Aarhus Kommune ("Driftsaftalen"), hvorved driftstilskud-
det vil bortfalde, og Blæksprutten må lukke. 
 
Vi har følgende bemærkninger til Spareforslaget: 
 
1. Om Børnehuset Blæksprutten 

Blæksprutten er et mindre unikt børnehus i Højbjerg, der har eksisteret siden 
1968. Vi er normeret til 20 børn, og vores værdier er nærvær, tryghed, omsorg 
og stabilitet – værdier, som personalet lever op til hver eneste dag. 

På grund af den gode normering, overskuelige størrelse (målt på både kvadrat-
meter og antal børn) og det dedikerede personale, er Blæksprutten et både ene-
stående og attraktivt alternativ til de kommunale børnehaver og daginstitutio-
ner. Der findes ikke lignende tilbud i nærheden. 

Gennem årene har Blæksprutten gentagne gange taget imod børn, som er sen-
sitive, eller som er kommet til efter mistrivsel i en af de større kommunale insti-
tutioner. Efter ganske kort tid i Blæksprutten er disse børn blomstret op og har 
i Blækspruttens rolige omgivelser udviklet sig til selvstændige og robuste børn. 
Som bestyrelse er det vores klare opfattelse, at den positive udvikling for disse 
børn i høj grad hænger sammen med, at Blæksprutten tilbyder en overskuelig 
ramme, tryghed, nærvær og forudsigelighed. Det har vi ofte fået bekræftet af 
både tidligere og nuværende forældre til børn i Blæksprutten. Vi kan for eksem-
pel henvise kommentarerne med nr. 2, 23, 35 og 109 i den vedlagte under-
skriftsindsamling (bilag 1)1. 

Der er efter vores opfattelse et klart behov for det alternativ til de større dagin-
stitutioner, som Blæksprutten kan tilbyde, og det vil være et stort tab for både 
børn, forældre og Aarhus Kommune, hvis Blæksprutten må lukke. Børn er for-
skellige, og det bør pasningstilbuddene afspejle. 

 
  

 
1 Underskriftsindsamlingen kan findes her: https://www.skrivunder.net/bevar_bornehuset_blaksprutten 
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2. Udnyttelse af Blækspruttens kapacitet 
På høringsmødet den 31. oktober 2022 spurgte Blækspruttens bestyrelse ind til 
baggrunden for Spareforslaget. Svaret lød bl.a., at kapaciteten i Blæksprutten 
ikke er fuldt udnyttet, og at de børn, der i dag går i Blæksprutten, vil kunne op-
tages i andre dagtilbud i Holme-Rundhøj distriktet. 

Det svar er vi både overraskede og skuffede over. 

At kapaciteten i Blæksprutten ikke var fuldt udnyttet i oktober måned, da Spa-
rekataloget blev offentliggjort, er helt naturligt. Som så mange andre daginsti-
tutioner, så tog vi afsked med en del skolebørn ved indgangen til august måned 
– i år drejede det sig om 8 børn. Det tager naturligvis tid at komme op på fuldt 
børnetal igen, da nye børn i sagens natur indskrives og starter løbende henover 
året, efterhånden som de fylder 3 år. 

Pt. er 14 børn indskrevet i Blæksprutten, og ved Sparekatalogets offentliggø-
relse var flere børn skrevet op til start i den måned, de hver især fylder 3 år. Det 
siger sig selv, at når et forslag om at lukke Blæksprutten offentliggøres, så øn-
sker forældre ikke (længere) at lade deres børn starte hos os. Det forstærkes 
yderligere af, at Blæksprutten fremstilles som et kvalitetsmæssigt tvivlsomt til-
bud som følge af den fejlagtige beskrivelse af KIDS rapporten (se nærmere 
herom i afsnit 3.1 nedenfor). 

Børn og Unge har således bragt Blæksprutten i en særdeles vanskelig situation, 
hvor det er umuligt at tiltrække flere børn – en situation, som vi ikke selv kan 
ændre på, og som vil vare ved, indtil der foreligger en endelig afklaring af Blæk-
spruttens skæbne. 

At kapaciteten i Blæksprutten pt. ikke udnyttes fuldt ud, bliver dermed en selv-
opfyldende profeti. 

 
3. Faktuelle fejl i Spareforslaget 

Til stor frustration for både forældre til børn i Blæksprutten og personalet, in-
deholder beskrivelsen af Blæksprutten i Spareforslaget faktuelle fejl. 

3.1 KIDS rapport 
Det fremgår af Spareforslaget, at Blæksprutten har scoret "utilstrækkelig" på 6 
ud af 9 parametre i den KIDS rapport, der blev udarbejdet for Blæksprutten i 
efteråret 2021. 

Det er ikke korrekt. 

KIDS rapporten viser, at Blæksprutten scorede "utilstrækkelig" på 1 ud af 9 pa-
rametre. Det drejer sig om parameteret "demokrati og deltagelse", og medar-
bejderne i Blæksprutten har selvfølgelig fulgt op på dette. 

Med de åbenlyst store konsekvenser, som Spareforslaget har for Blæksprutten 
og de berørte medarbejdere, forældre og børn, er det helt uforståeligt, at Børn 
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og Unge ikke udviser større grundighed ved udarbejdelse af Spareforslaget og 
angivelse af fakta. 

Vi gjorde straks efter Sparekatalogets offentliggørelse Børn og Unge opmærk-
som på, at teksten i Spareforslaget er forkert. Til vores store overraskelse afviste 
Børn og Unge at korrigere dette inden høringsperiodens udløb – på trods af, at 
de overfor os har bekræftet, at angivelsen er faktuelt forkert. 

Vi er selvsagt skuffede over, at så væsentlig en fejl kan opstå i et offentligt til-
gængeligt sparekatalog, som må forventes at blive læst af en lang række bor-
gere i Aarhus Kommune. Når fejlen så er sket, finder vi det yderst kritisabelt, at 
Børn og Unge ikke har villet rette dette med det samme, men først efter hø-
ringsperiodens udløb. 

3.2 Puljeordninger 
Blæksprutten er en puljeordning, der er omfattet af dagtilbudslovens § 102. 

Det fremgår af Spareforslaget, at der for puljeordninger "… ikke er tale om et 
pasningstilbud på fuldtid som kendes ved kommunale, selvejende eller private 
dagtilbud, men derimod et tilbud opbygget af moduler af kortere varighed". 

Uanset at det ikke fremgår, om denne bemærkning skal forstås som et selvstæn-
digt argument for Spareforslaget, vil vi gøre opmærksom på, at udsagnet ikke er 
korrekt. 

I punkt 856 i Vejledning nr. 9109 af 27. februar 2015 om dagtilbud m.v. ("Vej-
ledningen") er det præciseret, at puljeordninger er private pasningsordninger 
til børn, og at de drives på baggrund af en driftsaftale med kommunalbestyrel-
sen. Det fremgår også af Vejledningen, at der ikke er krav til organisationsfor-
men for en puljeordning. 

Forældrene i Blæksprutten har siden 1. december 2018 haft mulighed for at 
vælge mellem fuldtids- og deltidspasning. Det er naturligvis velkendt for Børn 
og Unge, som udbetaler driftstilskud i henhold til dette, og helt i overensstem-
melse med Driftsaftalen. 

At det aldrig har været hensigten at begrænse pasningstilbuddet i Blæksprutten 
til "moduler af kortere varighed", understøttes dels af den praksis, der har været 
i Blæksprutten de sidste mange år, dels af den vedlagte indstilling af 28. april 
2000 til Århus Byråd (bilag 2), hvoraf det fremgår, (i) at Blæksprutten har åbent 
fra kl. 6:30 – 17:00 hele ugen, (ii) at børnene kan tilmeldes et eller flere moduler, 
og (iii) at forældres behov for formiddags-, eftermiddags- eller heldagsplads kan 
imødekommes. Blæksprutten har således i over 20 år været drevet med tilbud 
om fuldtidspladser. 

Hvis Aarhus Kommune have ønsket at begrænse Blækspruttens pasningstilbud 
til "moduler af kortere varighed", var det naturligvis blevet indskrevet i Driftsaf-
talen, da den blev indgået i 1996. 
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Vi gør opmærksom på, at vi forud for indsendelse af dette høringssvar har an-
modet om aktindsigt i Børn og Unges dokumentation for, at puljeordninger ef-
ter dagtilbudslovens § 102 er et tilbud opbygget af moduler af kortere varighed. 
Som svar herpå er vi alene blevet meddelt aktindsigt i en oversigt over, hvilke 
børn der i dag er indskrevet i Blæksprutten samt en angivelse af de to eksiste-
rende valgmuligheder; "Hold 1 – Deltid" og "Hold 2 – Fuldtid". 

Det fremsendte er selvsagt ikke dokumentation for, at puljeordninger er opbyg-
get af moduler af kortere varighed. Vi kan tværtimod kun forstå det som en be-
kræftelse af, at Blæksprutten med sit tilbud om både deltids- og fuldtidspladser 
er et reelt alternativ til de kommunale institutioner. 

 
4. Den forventede besparelse 

Vi stiller os stærkt tvivlende overfor, at Børn og Unge kan spare 226.000 kr. om 
året på at lukke Blæksprutten. 

Regnestykket i Spareforslaget er forsimplet, og det tager bl.a. ikke højde for, at 
nogle af de børn, som i dag favnes og rummes i Blæksprutten, potentielt kunne 
have brug for ekstra støtte, hvis de var startet i en større institution, som typisk 
har mindre tid til det enkelte barn. 

Hertil kommer, at Spareforslaget forudsætter, at børnene fortsætter med en 
tilsvarende fordeling på hhv. fuldtids- og deltidspladser i et kommunalt tilbud. 
Denne forudsætning forekommer tvivlsom, eftersom Børn og Unge samtidig fo-
reslår at reducere deltidspasning fra 30 timer til 25 timer pr. uge (spareforslag 
nr. 5). 

 
5. Afsluttende bemærkninger 

Overordnet set, er Spareforslaget vanskeligt foreneligt med denne indledende 
bemærkning i Sparekataloget: 

"I udarbejdelsen af spareforslagene er der lagt vægt på i så høj grad 
som muligt at friholde opgaver, som direkte berører børnene, for be-
sparelser." 

Heroverfor står, at Spareforslaget om at opsige Driftsaftalen vil berøre børn i 
Blæksprutten meget direkte. Når man sammenholder dette med den relativt 
beskedne forventede besparelse ved at lukke Blæksprutten, er Spareforslaget 
helt uforståeligt. 

I lyset af vores bemærkninger ovenfor vil vi på det kraftigste opfordre Børn og 
Unge til at genoverveje Spareforslaget – særligt i lyset af, at Blæksprutten i dag 
løfter en ganske stor opgave, som Børn og Unge ellers selv skulle løfte. 
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Hvis Spareforslaget alligevel vedtages, og Blæksprutten derfor må lukke, vil vi 
som bestyrelse i Blæksprutten henstille til, at Børn og Unge hurtigst muligt ind-
leder en konstruktiv dialog med os med henblik på at hjælpe alle berørte børn, 
forældre og medarbejdere bedst muligt videre. 

 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Børnehuset Blæksprutten 
 
 
Helle Muff Højbjerg Torben Espersen Jacob Wessberg Jensen 
 
 
Anne Dorthe Madsen Maria Angelica Varela la Madrid 



# Dato Navn Adresse Comment E-mailadresse

1 2022-
11-10

Kirstine Buhl
Jensen

Højbjerg,
Danmark

Det vil være et utrolig stort tab for både børn,
medarbejdere og forældre, hvis Børnehuset
Blæksprutten lukker. Vi skal værne og sikre det
unikke.

blaeksprutten1@gmail.com

2 2022-
11-10

Michelle
Nymann

Århus,
Danmark

Min søn har gået i Blæksprutten, efter 2 andre forsøg
i kommunale børnehaver ! Jeg har aldrig oplevet så
godt, imødekommende og nærværende personale.
De har så mange værdier i sig! Alle mine anbefalinger
til dem

michellennymann@hotmail.com

3 2022-
11-10

Heidi Korné Højbjerg ,
Danmark

Har haft 3 børn i børnehuse blæksprutte og det er
det bedste jeg har gjordt for mine børn

heidikorne@live.dk

4 2022-
11-10

Mette
Overballe

8361,
Danmark

Jeg er forældre til et barn i Blæksprutten, og har haft
et andet barn der også. Det er en hovedrystende
beslutning for at kunne spare småpenge, og for os og
især børnene vil det være frygteligt at lukke deres
velkendte lille sted. Det er en lille oase, og vi er flere
som har valgt at bruge længere transporttid fremfor
de andre kommunale tilbud for at få vores børn i
denne lille børnehave. 
Vi kommer fra andre distrikter, så børnene hører ikke
alle til Holme-dagtilbud-distriktet.

overballe.mette@gmail.com

5 2022-
11-10

Julie Korné
Nielsen

Gedsted,
Danmark

Jeg har gået i denne fantastiske børnehaven fra jeg
var 3 til jeg var 5.5. Jeg har de bedste minder derfra
og mine mindre søskende ligeså. Var jeg ikke flyttede
til nordjylland havde mit barn også kommet til at gå I
denne fantastiske børnehave.
Den skal bevares.

julie.1997@hotmail.com

6 2022-
11-10

Pierre Bech
Pedersen

Højbjerg,
Danmark

pedersenpierrebech@gmail.com

7 2022-
11-10

Anita
Løvgren

8000 Aarhus
C, Danmark

anitalovgren@gmail.com

8 2022-
11-10

Ditte Poulsen 8320,
Danmark

Det er et unikt lille sted, som har sin berettigelse. dittestaldkarl@gmail.com

9 2022-
11-10

Dorte Stycke
Kristensen

Esbjerg ,
Danmark

dortestycke@hotmail.com

10 2022-
11-10

Katrine
Kloster

Vanløse,
Danmark

katrinekloster@hotmail.com

11 2022-
11-10

Jonna
Thomsen

Højbjerg,
Danmark

Det er en unik og fantastisk børnehave som ikke
fortjener at blive lukket. Da det kun er småører som
spares

jonnachristiansen@yahoo.dk

12 2022-
11-10

Birthe
Hoffmann

Viby,
Danmark

Det vil være et stort tab, at lukke sådan en lille unik
børnehave, der er et godt alternativ til de mange
store institutioner i Århus.

birthehoffmann@hotmail.com

13 2022-
11-10

Susan Boye
Månsson

Hasselager ,
Danmark

susboye77@gmail.com

14 2022-
11-10

Mette Brynolf
Cáceres

Viby J ,
Danmark

Min veninde arbejde i Børnehuset Blæksprutten, og
selvfølgelig skal hendes arbejdsplads bevares

camecaceres@hotmail.com

15 2022-
11-10

Helle Muff Højbjerg,
Danmark

hellemuff@hotmail.com

BILAG 1: Underskriftsindsamling
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16 2022-
11-10

Tanja Elkjær
Kristiansen

8310
Tranbjerg j,
Danmark

Det er en fantastisk børnehave. Lille og nærværende
og med fast personale. En KÆMPE mangelvare i
nutidens institutioner, hvor alle skal passe ned i
samme kasser. Vi flyttede begge vores børn dertil fra
en integreret institution og først herefter fik de ro til
at udvikle sig fordi de blev set af nærværende voksne
og blive en del af et trygt børnemiljø. Vil være en stor
fejl at lukke dette tilbud!

tanja_elkjaer@hotmail.com

17 2022-
11-10

Mads
Segeberg
Sørensen

Højbjerg,
Danmark

Vi skal bevare Blæksprutten, da det er et unikt tilbud mads.soerensen83@gmail.com

18 2022-
11-10

Helene
Stenager
Skov

Ringe,
Danmark

Jeg selv har arbejdet i en lille institution gennem 10
år og ved, at en lille institution gør en forskel for
børns udvikling og trivsel. Blandt andet pga de få
voksne og det tætte forældresamarbejde.

helenestenager@hotmail.com

19 2022-
11-10

Maiken
Grønvall

Aarhus,
Danmark

mgroenvall@gmail.com

20 2022-
11-10

Torben
Espersen

Højberg ,
Danmark

te@espersen.org

21 2022-
11-10

Natasha
Christiansen

Højbjerg,
Danmark

Fordi den tid vores pige gik i Blæksprutten var det
bedste og tryggeste, hun nogensinde har haft det.

natashaalexia@gmail.com

22 2022-
11-10

Grete
Johnsen

Hasselager,
Danmark

Jeg skriver under, fordi Blæksprutten er utrolig vigtig
for de mange børn, der ikke trives i store institutioner.

gretefogtmann@yahoo.com

23 2022-
11-10

Jane
Munksgaard

Højbjerg,
Danmark

Min søn har brug for sine venner, sine voksne og sin
børnehave fremadrettet! 

I kommunens spareplan står der direkte nogle
forkerte påstande om Blæksprutten.
At spare Blækspruttens tilskud væk, vil være en stor
fejl af kommunen – Blæksprutten er for de børn der
har brug for ekstra omsorg og nærvær, for de
almindelige børn, som har behov for at blive mere
robuste i trygge små rammer før skolealderen.
Blæksprutten er et enestående trygt tilbud med
hjertevarme, ro, nærvær og forudsigelighed. Vores
søn har brug for ekstra ro og forudsigelighed
omkring sig, da han ellers reagere fysisk. I
vuggestuen havde vi ekstra indsatser på ham. I dag 1
år efter har blæksprutten fået ham til at blomstre, han
stortrivsel, er kærlig, glad og energikontoen er i
balance. Vores ældste datter på 6 år gik først i en
kommunal børnehave, hun mistrives med de skiftede
voksne, de mange børn, og den urolige hverdag. Efter
flere måneder i mistrivsel, flyttede vi vores datter til
Blæksprutten, hvilket havde øjeblikkelig påvirkning på
hendes psykiske trivsel. Adskillige børn i Blæksprutten
er kommet fra andre kommunale tilbud og er ligesom
vores datter blomstret op. 
At lukke blæksprutten vil spare kommunen for
forholdsvis få penge, men koste på børns trivsel i
Aarhus kommune!

Skriv under og hjælp Blæksprutten med at bestå! 

Kh en mor til barn i Blæksprutten

bechmunksgaard@gmail.com

24 2022-
11-11

Julie Bech Esbjerg ,
Danmark

Vi skal ikke ødelægge noget der fungerer og som hør
nogle børn glade og trygge i deres hverdag

julie-bech@hotmail.com
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25 2022-
11-11

Pia Højsager Aarhus,
Danmark

piahojsager@hotmail.com

26 2022-
11-11

Marianne
Kornvig

Højbjerg,
Danmark

mariannekornvig@icloud.com

27 2022-
11-11

Marianne
Baun Aslak

Højbjerg,
Danmark

Jeg kender flere, som har børn der går der og er SÅ
glade for Blæksprutten. Man skal bevare nogle af de
små institutioner, som dækker særlige behov for
nogle børn.

mariannebaun87@gmail.com

28 2022-
11-11

Sine meibom Århus,
Danmark

sinepigen76@hotmail.com

29 2022-
11-11

Luise Diarra Højbjerg ,
Danmark

scharlet1982@hotmail.com

30 2022-
11-11

Tina hornbæk Højbjerg ,
Danmark

Det er vigtigt at det er forskellige pasnings
muligheder til vores kære børn.

tinakaldahl@hotmail.com

31 2022-
11-11

Natasja
Mathiesen

Herning ,
Danmark

Det er uhyre vigtigt at bibeholde dagtilbud i
nærområderne, for både børns relationer og
forældres tryghed.

nko0508@hotmail.com

32 2022-
11-11

Ulla Houmark
Munksgaard

Lemvig,
Danmark

Er kommet jævnligt i børnehaven gennem flere år har
haft 2 børnebørn og nu 1 barnebarn i børnehaven og
kender hverdagen der og kan se de glade børn 🥰

umunksgaard@hotmail.com

33 2022-
11-11

Lisbeth
Petersen

Tranbjerg,
Danmark

Jeg skriver under fordi , at det er af værdi de små
institutioner ,- kære kommune der er penge at spare
på nærhed og stabilitet som opgørelser viser -
personalet er sjældent syge- forældre skal ikke
aflevere deres barn til ‘ en de ikke kender og det er
påvist at glade børn lærer mest- og det gør de her.

lisbeth.petersen@webspeed.dk

34 2022-
11-11

Rikke
Pedersen

Aarhus n,
Danmark

rikkepedersen87@icloud.com

35 2022-
11-11

Sidsel Holm Hornslet ,
Danmark

Børnehuset blæksprutten har været en uvurderlig del
af vores datters barndom. Hun flyttede fra en større
kommunal institution i området, hvor hun mistrivedes
voldsomt, og efter skiftet til blæksprutten blomstrede
hun op igen og blev den glade pige, vi kender i dag. I
blæksprutten er der plads, tid, rum og overskud til
nærvær, og det vil være et kæmpe tab for mange
børn og forældre, hvis børnehaven lukker.

sidselholm@hotmail.com

36 2022-
11-11

Ina Nielsen Randers,
Danmark

breinhild@hotmail.com

37 2022-
11-11

Trine
Pedersen

Ringkøbing,
Danmark

Jeg har boet i Aarhus og har haft min datter i
børnehave i en selvejende institution med plads til 35
børn og samme tilgang og værdier som Børnehuset
Blæksprutten. Jeg mener det er utrolig vigtigt at
værne om de små institutioner, både for børnenes,
forældrenes og pædagogernes skyld. Det er vigtigt at
bibeholde tilbud, der fungerer, hvor alle trives og
mon ikke det sparer Kommunen en hel del penge i
sidste ende?

trinehornbaek@gmail.com

38 2022-
11-11

Julie Jensen Højbjerg,
Danmark

Jeg skrivet under fordi der skal være plads til alle julle1007@hotmail.com
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39 2022-
11-11

Signe Bloch 6731 ,
Danmark

Det giver så meget mening, at bevare de mindre og
trygge børnehaver! Jeg kan slet ikke se nogen
mening med, at lave alle institutioner større for vores
små børn, som kun har brug for tryghed og nærvær,
som de præcis kan få i en lille børnehave.

blochsigne@gmail.com

40 2022-
11-11

Lisbet Brink
Tangaa-
Andersen

Hillerød,
Danmark

lisbet@tangaa-andersen.dk

41 2022-
11-11

Karen
Lauridsen

Risskov,
Danmark

Vi skal bevare sådanne tilbud for børn, der har brug
for noget “andet” end flertallet. Vi skal ikke spare
steder, hvor tingene rent faktisk fungerer.

karenvoigt1@hotmail.com

42 2022-
11-11

Christian
Madsen

Aarhus ,
Danmark

Jeg har selv arbejdet der christianmadsen08@gmail.com

43 2022-
11-11

Lars bech
Munksgaard

Højbjerg,
Danmark

Alle skønne politikere råber alle i kor om, hvor godt vi
skal behandle vores børn og at de er vores højeste
prioritet. Vi hører endda tale om børnenes
statsminister og Aarhus kommunes tomme tønder.
Løsningen fra ovenstående løfter er at skabe
stordriftsfordele i produktionen. Min påstand er at
spare 250.000 kr om året ved at fratage børn med
brug for ro, fokus på selvværd og nærvær, er en
dårlig løsning. Udgiften kommer mange gange igen
på den lange bane når man tager den holistiske hat
på det øjeblik, hvor man løfter kassetænkningshatten.

bechmunksgaard@icloud.com

44 2022-
11-11

Mik Milton
Knudsen

Højbjerg ,
Danmark

gavmilton@hotmail.com

45 2022-
11-11

Jeanne
Lauridsen

Jelling,
Danmark

Min kusine elskede dreng går i børnehaven, og har
brug for at blive der til en tryg start i skole.

jeannelauridsen@hotmail.com

46 2022-
11-11

Camilla
Alstrup

Århus,
Danmark

Det er vigtigt at bibeholde det frie mangfoldige valg
og at sådan små unikke steder kan få lov at blive som
en mulighed.

mille_333@hotmail.com

47 2022-
11-11

Eva Børsmose Frederiksberg,
Danmark

Vores børns trivsel er vigtig! eva_boersmose@yahoo.dk

48 2022-
11-11

Henriette
Hatting

Højbjerg,
Danmark

Jeg synes man SKAL bevare nogle små institutioner,
da der ER børn som mistrives i kæmpe miljøer.. Og
det viser sig så at det trives rigtig godt i skolen og
senere i livet fordi de har fået den omsorg, tilknytning
og overskud der skal til for at danne et godt
fundament/ selvværd.

misser@privat.dk

49 2022-
11-11

Pernille
Borchmann

8310
Tranbjerg ,
Danmark

Dette er et unikt tilbud til børn, som trives i små
fællesskaber og med dygtige medarbejdere.

pernillekressel@yahoo.dk

50 2022-
11-11

Nanna Bejder Hammel,
Danmark

Det er vigtige med forskellige slags dagtilbud. nannamarch@hotmail.com

51 2022-
11-11

Karin Bye
Ørum

Viby J,
Danmark

Det er verdens bedste børnehave. karinbye@hotmail.com

52 2022-
11-11

Linnea
Lauridswn

Aarhus,
Danmark

linnea-24@hotmail.com

53 2022-
11-11

Anne- Marie
Mslling

Odder,
Danmark

vesterled35@gmail.com
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54 2022-
11-11

Anette H Århus,
Danmark

anettehojsager@hotmail.com

55 2022-
11-11

Zeynep Ercan Esbjerg,
Danmark

Børn skal have ret til at gå i den børnehave de er
trygge i.

arslan09@live.dk

56 2022-
11-11

Cecilie
Madsen

Haderslev,
Danmark

Det er en fantastisk institution, der barskab nå alle
børn❤

cille@ryon.dk

57 2022-
11-11

Simone
Stokholm

Tjæreborg ,
Danmark

Jeg støtter op om børns trivsel! Der skal investeres i
børn, ikke spares på deres bekostning.

simostok@hotmail.com

58 2022-
11-11

Vibeke Dam Århus c,
Danmark

Min barnebarn har gået der vibekedam@outlook.dk

59 2022-
11-11

Trine Hansen Århus V,
Danmark

t.lurendrejer@gmail.com

60 2022-
11-11

Morten Lyhne
Pedersen

Højbjerg ,
Danmark

Børn og unge området i Århus har i alt for mange år
stået for skud, når der skulle spares.
Nu må man igang med at se i en anden retning for at
finde besparelserne.

morten@melped.dk

61 2022-
11-11

Anette
Schmidt

Højbjerg,
Danmark

anette@email.com

62 2022-
11-11

Line
Hermansen

Odder,
Danmark

Selvfølgelig skal børnene bevare deres elskede
børnehave, hvor der er tryghed, vante omgivelser og
massere af omsorg.

line939g@yahoo.com

63 2022-
11-11

Randi
Hoffmann
Jeppesen

Hjortshøj,
Danmark

randihoffmannjeppesen@gmail.com

64 2022-
11-12

Thor
Hilbrecht

Vojens ,
Danmark

thor.hilbrecht@gmail.com

65 2022-
11-12

Betina
Wilhelmsen

Odder,
Danmark

w.betina@gmail.com

66 2022-
11-12

Reinhardt
Malene

Sommersted ,
Danmark

reinhardt@fidde.dk

67 2022-
11-12

Kai Jensen Bryrup,
Danmark

Fordi jeg gerne vil støtte små unike enheder. kaijensen2@gmail.com

68 2022-
11-12

Rikke Fænø
Jensen

Højbjerg,
Danmark

rikke.fkj@gmail.com

69 2022-
11-12

Alex
Henriksen

Højbjerg,
Danmark

Jeg skriver under fordi, jeg ønsker at bevare
blæksprutten som er alternativ til de kommunale
børnehaver. Jeg mener det er vigtigt med alternativer
som kan tilgodese børn som eksempelvis har øget
behov for trygge rammer. Det kan eksempelvis være
ved en mindre børnegruppe eller stabilt personale,
som skaber tryghed via genkendelighed.

alex.henriksen@gmail.com

70 2022-
11-12

Marie Borup Højbjerg,
Danmark

Jeg skriver under fordi jeg håber på at I ikke lukker
Børnehuset Blæksprutten som er et lille og meget
velfungerende sted. De sender børn afsted ud i livet
som er trygge, trives og har et godt grundlag for
videre skolegang. En god start på livet er så vigtig for
deres videre liv, hvorfor lave rod i det for at spare så
lille et beløb.
Håber I vil genoverveje og bevare denne lille perle.

marie@msborup.dk
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71 2022-
11-12

Sarah
Henneberg

Varde,
Danmark

Min kusines nevø skal fortsætte i den helt fantastiske
børnehave Blæksprutten. Det er et helt unikt tilbud.
Det vil være børnenes tab hvis det lukket.

sarahhenneberg@hotmail.com

72 2022-
11-12

Joan Lomholt Aarhus,
Danmark

pathenia@oncable.dk

73 2022-
11-12

Maria Bech
Lauridsen

Aarhus N,
Danmark

maria.bech.lauridsen@gmail.com

74 2022-
11-12

Nynne Sethia 8270,
Danmark

Mine børn havde en fantastisk tid på denne
institution i trygge rammer

nynnesethia@hotmail.com

75 2022-
11-12

Jonas
Bendixen

Højbjerg,
Danmark

Vores søn havde en fantastisk tid i børnehaven og
personalet var altid SÅ søde og opmærksomme. Det
bedste sted, vores søn kunne være i børnehave :)

jkbendixen@gmail.com

76 2022-
11-12

Maria
Laursen

Sommersted,
Danmark

Det er utrolig vigtigt, at bevare de små bosteder for
børn med udfordringer. 
Der er rigtig mange børn der slet ikke kan trives i
store institutioner. Jeg håber at man vil tænke på,
hvad der er bedst for børnene og skabe de rigtige
rammer for dem❤

mlaursen79@gmail.com

77 2022-
11-12

Signe Vynne
Nielsen

København ,
Danmark

Små pædagogiske tilbud er essentielle for en del
børn - disse har ikke nødvendigvis
specialpædagogiske behov, men vil formentlig
fremtræde således, såfremt de placeres I en større
kontekst.

signevynne@hotmail.com

78 2022-
11-12

Stine Jensen Esbjerg,
Danmark

stinemuff@hotmail.com

79 2022-
11-12

Julie Julie
Nordestgaard

7400 Herning,
Danmark

julie.rud@live.dk

80 2022-
11-12

Simon
Nymann

Højbjerg,
Danmark

redbaron0304@gmail.com

81 2022-
11-12

Inge Højbjerg
Jensen

Esbjerg ,
Danmark

Jeg skriver under, fordi jeg oplever, at det jo netop er
en lille tryg velfungerende børnehave, som har fokus
på at støtte det enkelte barn og forberede det til
videre udvikling i livet.

muffhoejbjerg@gmail.com

82 2022-
11-12

Jeanette
Seidelin

Østbirk,
Danmark

Jeg har i mange år arbejdet i institutionen ved siden
af blæksprutten og haft et fint samarbejde med dem
og synes da i den grad det ville være ærgerligt at den
skulle lukke :(

hoiriis@hotmail.dk

83 2022-
11-13

Connie
Petersen

Højbjerg,
Danmark

connieepetersen1@gmail.com

84 2022-
11-13

Jan Højbjerg
Jensen

Esbjerg,
Danmark

Jeg skriver under fordi, jeg finder det vigtigt at bevare
en velfungerende mindre børnehave med de oplagte
fordele, der i forhold til tryghed og trivsel er knyttet
til en lille enhed.

jhj@advohj.dk

85 2022-
11-13

Pia Bach Årre,
Danmark

Fordi børns trivsel er så vigtigt. bachroust@yahoo.dk

86 2022-
11-13

Lasse Muff
Højbjerg
Jensen

København,
Danmark

lassemuff@hotmail.com
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87 2022-
11-13

Jan Berg Vester Nebel,
Danmark

janbergs@gmail.com

88 2022-
11-13

Andreas
Lauridsen

Varde,
Danmark

highline@live.dk

89 2022-
11-14

Mads
Ørnsholt

Jelling,
Danmark

mads94@live.dk

90 2022-
11-14

Christine
Bendixen

Højbjerg,
Danmark

Min søn på nu 16 år gik der dengang han var i den
alder og var meget glad for det. Dejligt at der var få
børn og altid det samme skønne personale:)

stinneben@gmail.com

91 2022-
11-14

Louise
Nygaard

Højbjerg ,
Danmark

louise-nk@hotmail.com

92 2022-
11-14

Maria
Rodding

Kongens
Lyngby,
Danmark

Jeg skriver under fordi jeg støtter en ven og hans
barn

mariarodding@hotmail.com

93 2022-
11-14

Natascha
Jørgensen

Aarhus V,
Danmark

Jeg skriver under fordi, vi i 2022 burde kunne
prioritere ressourcerne med børnenes behov og
trivsel for øje - også de børn, der har brug for en lille
og omsorgsfuld institution.

gotfred10@hotmail.com

94 2022-
11-14

Ivan
Sørensen

Højbjerg,
Danmark

ivan.b.nielsen@hotmail.com

95 2022-
11-14

Nanna
Langholm
Sørensen

Grenå,
Danmark

nanna-ulla@hotmail.com

96 2022-
11-14

Birgitte
Lausten

Sønderborg,
Danmark

lausten.birgitte@gmail.com

97 2022-
11-15

Rie
Dannemand

Hornslet,
Danmark

Fordi jeg kender brugere af børnehuset blæksprutten
og har hørt på gode fortællinger om hvordan de lige
netop i blæksprutten kan favne alle børn og give dem
en god hverdag, gode relationer og gøre dem klar til
det videre børneliv. Alt dette med respekt og øje for
børns forskellighed!

riebjoernebo@hotmail.com

98 2022-
11-15

Carina
Eilersen

Mariager ,
Danmark

carina-bjerrum@live.dk

99 2022-
11-15

Maria Boie Odense,
Danmark

mariaboie@hotmail.com

100 2022-
11-15

Catrine
Lysgaard

Højbjerg+,
Danmark

De små børnehuset fortsat skal leve catlysgaard@live.dk

101 2022-
11-21

Jacob
Wessberg
Jensen

Hasselager,
Danmark

Jeg vil gerne bevare den lille og unikke børnehave jacobwessberg@gmail.com

102 2022-
11-21

Anne H.
Møller

Århus V,
Danmark

annehmoller@hotmail.com

103 2022-
11-21

Helle
Buschmann

Højbjerg,
Danmark

Få penge at spare for en vellykket børnehave til gavn
for mange børn.

helle_buschmann@hotmail.com

104 2022-
11-21

Charlotte
Overballe

Viby J,
Danmark

Jeg kender et barn, der skiftede fra en stor institution,
hvor han mistrivedes til Blæksprutten, hvor han efter
tre dage var en helt ny dreng. Hans lillebror går der
nu, og elsker stedet

cosinus.overballe@gmail.com
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105 2022-
11-21

Thomas Maul Højbjerg,
Danmark

Vi har haft 3 børn i institutionen og personalet har
gjort en kæmpe forskel for dem alle 3.

mighty_maul@hotmail.com

106 2022-
11-21

Karin
Overballe

Tranbjerg,
Danmark

Blæksprutten er en unik børnehave, der giver
børnene tryghed, nærhed og forudsigelighed og
modvirker mistrivsel

karinoverballe1@gmail.com

107 2022-
11-21

Ann Taaning Stenløse,
Danmark

ataaning@gmail.com

108 2022-
11-22

Dorthe
Pedersen

Tranbjerg,
Danmark

famped@webspeed.dk

109 2022-
11-22

Stine
Sørensen

Højbjerg,
Danmark

Vores ældste søn gik tidligere i en større integreret
institution i Viby/Højbjerg området, og det fungerede
slet ikke. Han var konstant ked af det og lukkede sige
inde i sig selv eller reagerede meget voldsomt.
Institutionen søgte om ekstra timer specifikt til ham,
involverede PPR og talte om udredning for diverse
diagnoser.

I 2019 flyttede vi ham til Børnehuset Blæksprutten, og
vi kunne hurtigt mærke, at vores søn begyndte at
trives, og at Blækspruttens personale kunne rumme
ham og give ham den tryghed, som han havde brug
for. De fokuserede på de ting, som han var rigtig god
til, og hjalp ham de steder han var udfordret. 

Nu er vores yngste søn startet i Blæksprutten, og vi
kan slet ikke forestille os, at han skulle gå i en anden
børnehave. 
Blæksprutten kan noget helt særligt især i forhold til
børn, der har det lidt svært i større institutioner eller
på anden måde falder lidt uden for normen. Man
afleverer sit barn i de voksnes trygge og kærlige
hænder, og de skaber gode rammer for børnene
både socialt og fagligt. 

Det er et minimalt beløb, der kan spares ved at lukke
Blæksprutten. I vores tilfælde ville det beløb hurtigt
være blevet brugt på ekstra timer, PPR og psykologer,
hvis ikke vi havde valgt at flytte vores søn til
Blæksprutten, og vores søn er helt sikkert ikke det
eneste barn, hvor det gør sig gældende.

lille_stinling@hotmail.com

110 2022-
11-22

Birgit
Borgstrøm

århus,
Danmark

Det har været min arbejdsplads igennem 28 år. Kan
ikke forstå, at det igen er de små unikke børnehaver,
som skal spares væk.

birgitborgstroem@gmail.com

111 2022-
11-22

Catrine
Pedersen

Højbjerg,
Danmark

catrinekpedersen@gmail.com

112 2022-
11-22

Pernille
Jacobsen

Sønderborg,
Danmark

pernilleljacobsen@hotmail.com

113 2022-
11-22

Kristen
Sørensen

8500,
Danmark

kresten_8500@hotmail.com

114 2022-
11-22

Anne mette
Sørensen

Grenå,
Danmark

am86332538@gmail.com

115 2022-
11-22

Line Lorenz Højbjerg,
Danmark

Blæksprutten var et fantastisk sted for min niece. Her
fik hun lov til at udvikle sig og være barn.

line.lorenz92@gmail.com

116 2022-
11-22

Henriette
Vorre

Skanderborg,
Danmark

Det er verdens bedste og mest personlige børnehave,
med tid og plads til det enkelte barn.

henriette.vorre@gmail.com
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117 2022-
11-22

Kirsten
Lorenz

Tønder,
Danmark

Fordi mit barnebarn har haft en dejlig tid i denne
skønne børnehave.

kirstenlorenz.60@gmail.com

118 2022-
11-22

Jannick
Lorenz

Sønderborg,
Danmark

jannick.lorenz.jl@gmail.com

119 2022-
11-22

Inge-marie
Schoeler

Egå, Danmark im.schoeler@email.dk

120 2022-
11-22

Michael
Nielsen

Randers,
Danmark

Det må være andre steder der kan skæres ned end på
vores børn fremtid og trivsel 
Man kunne starte med at skære i politikkernes løn 🤬
🤬🤬

michaelvnielsen2@gmail.com

121 2022-
11-22

Tina Espersen Højbjerg ,
Danmark

Mine to børn har haft nogle fantastiske år i
Blæksprutten og det skal fremtidens børn også have
mulighed for at få.

tina@espersen.org

122 2022-
11-23

Mette
Oksbjerg

6621 Gesten,
Danmark

metteoksbjerg@yahoo.dk

123 2022-
11-23

Marianne
Frier

Tranbjerg,
Danmark

Blæksprutten er en helt fantastisk børnehave med
skønne, nærværende pædagoger. Den har mange år
på bagen og i min familie er vi 3, som har gået i
legestuen i 70’erne, 80’erne og indtil for få år siden.
Det vil være en katastrofe hvis Blæksprutten lukker !

marianne_ln@yahoo.dk

124 2022-
11-23

Sophia
Espersen

Højbjerg,
Danmark

Jeg har selv gået i blæksprutten, og havde et par
fantastiske år. Det ville være sørgeligt hvis andre børn
ikke kan få samme mulighed for omsorg og stabilitet,
med fantastiske pædagoger og et fantastisk
sammenhold

sophia@espersen.org

125 2022-
11-23

Inga
Lehmann

Tranbjerg j,
Danmark

Det er en god børnehave . ingalehmann1@icloud.com

126 2022-
11-23

Aksel Melsen Risskov,
Danmark

Børnehaven har stor barndomsmæssig betydning for
en af mine tætte venner.

alx.schmidt02@gmail.com

127 2022-
11-23

Birthe
Hoffmann

Viby,
Danmark

Blæksprutten er et vigtigt alternativ til de store inst i
Århus

birthehoffmann16@gmail.com

128 2022-
11-23

Sabrina
Guldmann
Staunsager

Harlev J,
Danmark

Jeg skriver under fordi, ikke alle børn trives i store
kommunale tilbud. 
Børnene er fremtiden, dem der skal passe på os når vi
bliver ældre - og nu er det os der skal passe på dem!!

sabrinaguldmann@gmail.com
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