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Høringssvar til Aarhus Kommunes Børn og unge sparekatalog;
Nedlukning af skovbørnehaver og Natursamarbejdet på vegne
af forældrene i Børnehaven Skovtrolden
Vi er vant til, at der dumper kataloger ind i brevsprækken op til jul og ser frem til det med glæde. Det
var dog med nogen bekymring at sparekataloget fra Aarhus kommunes Børne og Unge dukkede op i
mailboksen.
At det offentlige skal spare, er desværre ingen nyhed, og vi er ikke blinde for at omstruktureringer og
besparelser kan være nødvendige. Vi er dog uforstående for prioriteringen af disse besparelser. Især
dem som vedrører Natursamarbejdet og nedlæggelse/omstrukturering af skovbørnehaver, bekymrer
os.
Vi mener at disse tiltag vil gå direkte ud over trivslen hos kommunes mindste borgere og at man aktivt
vælger at se igennem fingrene med de erfaringer og den forskning som ligger fast ift. børns glæde
ved og gavn af tid i naturen.

Som forældre til børn i en skovbørnehave oplever vi hver dag glæden ved, at sende vores børn ud i
den natur, der er så unik for en stor by som Aarhus og som er vigtig for os alle. Aarhus muligheder og
placering er unik i hele Danmark, for hvor andre steder i landet, kan vi bryste os af at have både skov,
strand og vand så tæt på byliv og puls?
Vi, som forældre, vil at vores børn får del i naturen. Den er lige så meget deres. De skal forstå naturen
for at kunne elske den og kære sig om den, og det mener vi er en udfordring, hvis de ikke møder
naturen i hverdagen. Forskning viser netop at skovbørnehavebørn sammenlignet med almindelige
børnehavebørn er mere opmærksomme, bedre til at koncentrere sig, bedre til at bruge kroppen og
motoriske stærkere og oplever større nysgerrighed over for naturvidenskab. Endelig har
skovbørnehavebørn lavere sygdomsfrekvens, hvilket igen fører til lavere fravær på arbejdsmarkedet
blandt forældre. Vi er derfor uforstående overfor besparelser på de tiltag, der i høj grad understøtter
børns trivsel og er med til at gøre dem til mere robuste.

Med kommunens egen rapport
“Klima og Bæredygtighed -
Introduktion til grøn omstilling i
Børn og unge” i hånden er vi
uforstående for, at man med den
ene hånd har en masse
forkromede planer, men at man
samtidig realpolitisk svinger den store sparekniv og helt glemmer, hvad det er, som gavner kommunes
borgere - også på den lange bane. Børnene er vores fremtid, og vi kan ikke spare os til bedre
børnehaver.

Når punkt to i Aarhus kommunes klimahandlingsplan er, at man ønsker de mest “klimavenlige og
-kompetente borgere i Danmark”, mener vi, at børnehaverne og Natursamarbejdet må være en del af
grundstenen i denne vision for kommunens fremtid.

Vi anerkender, at der kan være et behov, i en kortere periode for færre pladser i midtbyens dagtilbud,
men mener bestemt også, at dette kan løses på anden måde end med lukning af skovbørnehaver.

På vegne af Forældrebestyrelsen i Børnehaven Skovtrolden, Rasmus Bjerg


