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Høringssvar vedr. forslag om reduceret åbningstid i dagtilbud og reduktion i 
deltidspasning i dagtilbud  
 
Bestyrelsen i Tranbjerg Dagtilbud sender hermed følgende høringssvar:  
 
Vi har med bekymring modtaget Aarhus kommunes forslag til besparelse i de kommunale 
daginstitutioner. 
 
I nærværende høringssvar er der både fokus på forslaget om reduceret åbningstid i 
dagtilbud samt reduktion i deltidspasning i dagtilbud, men vores bekymring gælder også 
spareplanen i sin helhed.  
 

På https://detvigoer.aarhus.dk/ kan vi læse om at Aarhus Kommune vokser og at der 
dermed behov for flere daginstitutioner, men vi ser ikke hvordan denne gode prioritering 
harmonerer med den udarbejdede spareplan. Vi ønsker at tiltrække gode borgere til vores 
by og vores dagtilbud, men det finder vi ikke realistisk hvis dagtilbuddet ikke i fremtiden 
kan være bæredygtigt – også hvad angår åbningstider.  
 

Reduceret åbningstid i dagtilbud: 

Bestyrelsen i Tranbjerg Dagtilbud er af den opfattelse at dagtilbuddene, med spareplanen, 
ikke passer til alle familier. Dermed er vi bekymrede for at mange familier ikke oplever at 
kunne få hverdagen til at hænge sammen. I spareplanen kan vi læse, at når den generelle 
åbningstid reduceres med en halv time om ugen, kan beslutningen om for- 
delingen af de 51,5 timers åbningstid lægges ud til bestyrelsen i den enkelte 
dagtilbudsafdeling. Dermed kan der tages hensyn til, hvornår der i den enkelte afdeling er 
mindst behov for pasning.  
 
Uanset hvordan de 51,5 time besluttes fordelt af dagtilbuddets bestyrelse, da vil tiltaget 
ramme utroligt mange familier, da vi oplever at en stor andel forældre har behov for 
pasning om morgenen og andre om eftermiddagen. Vi ønsker ikke at et stort antal familier 
forsvinder fra vores dagtilbud og til private pasningsordninger, da netop de lange 
åbningstider har været et stort aktiv for at tiltrække familier til dagtilbuddet. 
 

Reduktion i deltidspasning i dagtilbud: 

Som der også nævnes i spareplanen, da giver en reduktion i deltidspasning i dagtilbud 
mindre fleksibilitet og som undersøgelsen, lavet af Aarhus Kommune, også viser, da 
bruger 60% af deltidsbørnene mere end 25 timer pr. uge, hvilket vi må vurdere er en klar 
indikator på at der er et behov for et timetal på op til 30 timer pr. uge.  

Flere familier vil på grund af ovenstående være nødsaget til at benytte en fuldtidsplads i 
stedet for, da 5 timer pr. uge samlet set er en stor reduktion. I forbindelse med dette må 
bestyrelsen i Tranbjerg Dagtilbud ytre bekymring i forhold til at nogle familier vil være 
økonomisk pressede ved at skulle betale for en fuldtidsplads – altså reelt betale for en 
ydelse de ikke benytter. Bekymringen går også på at tilbuddet om deltidsplads, med tiden, 
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vil blive illusorisk, da de færreste familier kan få enderne til at nå sammen på kun 25 timer 
pr. uge.   

Bestyrelsen i Tranbjerg Dagtilbud foreslår, at man overvejer at se lidt mere differentieret 
på de enkelte dagtilbud i Aarhus kommune og de særlige behov familierne har i de enkelte 
dagtilbud.  
 
Dette høringssvar fremsendes med det sigte at gøre opmærksom på vores bekymring for 
hvordan spareplanen rammer hver enkelt familie i Tranbjerg Dagtilbud og at denne 
spareplan ikke fremmer dagtilbuddets tiltrækningskraft - tværtimod.  
 

På vegne af bestyrelse i Tranbjerg Dagtilbud 

 

 

 


