
         

   
 

 
 

Høringssvar fra Kolt-Hasselager Dagtilbuds ledelse vedrørende 
besparelser i Børn og Unge 
 
Kolt-Hasselager Dagtilbuds ledelse tager til efterretning, at det kommunale budget kalder på 
besparelser, men det er med både undring og stor bekymring, at vi læser spareforslagene for Børn 
og Unge. 
Både politisk og internt i Børn og Unge har der de seneste år været stort fokus på sårbare børn og 
unge, brede børnefælleskaber og inklusion. Størstedelen af de spareforslag der er præsenteret, vil 
ramme lige netop de sårbare børn og unge, men også børn og unge generelt.  
 
Bliver spareforslagene en realitet, har vi stor bekymring for de århusianske børns fremtidige trivsel 
og udvikling, og samtidigt er vi bekymrede for, at vi med de foreslåede besparelser bliver ramt af 
en boomerangeffekt, med øgning af børn og unge i mistrivsel på sigt. 
 
Kolt Hasselager Dagtilbuds ledelse har følgende kommentarer til de spareforslag, der relaterer 
sig direkte til dagtilbuddenes virke: 
 
# 1 Fusion af dagtilbud 
Kolt-Hasselager bifalder fusioner af de påtænkte dagtilbud og ser det som en mulig løsning for 
besparelse I Børn og Unge. I sparekataloget argumenteres der med, at sammenlægningerne ikke 
medfører større dagtilbud end det største i Aarhus, med fusionen vil alle dagtilbud I Børn og 
Unge have ca. samme størrelse og dermed vil der være lige vilkår for alle Dagtilbudsledere og 
ledelsesteam. Faktum, er dog at ledelsesspændet ved store Dagtilbud er stort, og at det derved 
peger på et særligt fokus på de Pædagogiske lederes arbejdsmiljø. 
 
# 03 - DT Kolt Hasselager – Bygningskapacitetsudnyttelse på dagtilbudsområdet 
Vi er bekymret for at børnene får endnu mindre plads, da børnene i forvejen har få m2 at 
opholde sig på. En øget normering på fx 1-2 børn vil ikke udløse flere personaleressourcer. Denne 
øget normering vil forringe muligheden for små grupper og dermed en forringelse af de mange 
små læringsmiljøer og det pædagogiske arbejde med børnene. 
 

# 03, 5.50 Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 
Vi ser en fornuft i at bakke op om dette spareforslag, selvom vi generelt tilhænger af 
skovbørnehave som et pædagogisk tilbud for børnene. Dog er det en meget 
omkostningsfuld løsning, da vi i dag bruger mange ressourcer på transport til og fra 
opsamlingsstedet. Derudover har vi udgifter til netop opsamlingssted/institution og sidst 
men ikke mindst er der tildelt ekstra personaleressourcer til skovbørnehaverne. Dog må 
vi også være realistiske og se på den data der foreligger i forhold til efterspørgslen, som 
er lav. 
 

 
 
 



         

   
 

 
# 04 - DT Kolt Hasselager – Reduceret åbningstid i dagtilbud 
Det er med bekymring at en reducering i åbningstiden, samtidig betyder en reducering af 
personaleressourcer og dermed en direkte besparelse ved børnene. 
At reducere i åbningstiden er ikke foreneligt med tilsvarende reducering af personaletimer. 
Netop ydertimerne har været forældrenes fokus i tidligere forældretilfredshedsundersøgelser, 
hvorfor vi på baggrund af denne undersøgelse fik tildelt 2½t til netop at kvalificere 
læringsmiljøerne i ydertimerne. 
Til trods for dette forslår vi at det vil være en mulighed fra politisk side at reducere i åbningstiden 
- som tideliger fra 17 til 16.30 - fredag, hvor flere virksomheder i forvejen lukker til middag. 
 
# 05 - DT Kolt Hasselager – Reduceret deltidspasning i dagtilbud 
En besparelse på netop deltidsmodulet kan vi kun se positivt på. Det er ressourcekrævende i 
forhold til den daglige planlægning, at forældrene kan ændre deres mødetider. Det har stor 
indflydelse på både det pædagogiske - og administrative arbejde. 
Derfor bakker vi op om en reducering fra 30t til 25t og vi vil yderligere tilføje en fastlåst tid kl. 
8.30-13.30. Deltidsmodul 30t for forældre på barselsorlov forslår også en fastlåst til kl. 8.30-
14.30. 
 
 
 
#07 - Ophør af Børnekulissens tilbud 
#17 - lukning af Center for læring 
#43 - Lukning af Natursamarbejdet 
Lederteamet finder det yderst uhensigtsmæssigt at lukke de tre ovenstående tilbud, da deres 
berettigelse netop ligger i understøttelse af det pædagogiske arbejde med den styrkede 
pædagogiske læreplan og kvalificering af institutionernes læringsmiljøer. Center for læring er et 
væsentligt redskab til sparring og videreudvikling af bl.a. det sprogudviklende arbejde, der i dén 
grad er i fokus på nationalt plan såvel som på kerneopgaveplan lokalt. 
 
Når vi arbejder med børns dannelse, læring og udvikling på områder som natur, kultur og 
fællesskab, undrer det os meget at de muligheder vi har, som i høj grad giver mening for det 
pædagogiske arbejde, står til lukning. 
Hvis man lukker de tre tilbud, mindsker man bl.a. muligheden for børns ”rejsen ud i en større 
verden” og møde specialiseret fagpersonale samt det pædagogiske personales muligheder for at 
hente viden om og inspiration til arbejdet med den styrkede læreplans differentierede 
fokusområder. 
 
Ydermere undrer det, at landets andenstørste storbys kommune, tænker at nedprioritere 
naturarbejdet og i forlængelse af arbejdet med børns i udsatte positioner undre det, at netop 
Børnekulissen er lukningstruet, da arbejdet med roller, at turde stå frem at udvikle fantasi og 
træne robusthed netop er i spil her



         

   
 

# 37 Reduktion af Tværfaglig enhed 
Den kompetenceudvikling Børn og Unge har i værkssat i forbindelse med udvikling af kvalitativt gode 
læringsmiljøer, i forbindelse med tilsyn, bredere børnefællesskaber, flere fremskudte fagkonsulenter fra 
PPR samt stærkere læringsfællesskaber betyder at den rådgivning og vejledning der kan være behov for, i 
dagtilbuddene vil kunne blive dækket uden Tværfaglig Enheds tilbud. Så Vi peger på lukning af Tværfaglig 
enhed. 
 
# 47 Ændring af IT support-strukturen 
Vi I Kolt/Hasselager dagtilbud har en bekymring for besparelser på IT-supporten, da vi, både pædagogiske 
ledere og medarbejdere, har brug for fysisk tilstedeværelse og sidemands oplæring for at kunne udføre 
komplekse IT-opgaver, I det stigende antal administrative opgaver der bliver stillet. Vi ser derimod en 
tidsbesparelse I at medarbejdere i IT-afdeling fordeles på områder, så der er en faglig relation mellem It-
medarbejder og brugeren til en nemmere løsning af opgaven. 
 
Vi må konstatere, at den udgift vi har til IT-support i dagtilbuddene i Aarhus, ikke er proportionel med den 
support, vi modtager. Med de store implementeringsopgaver vi har ifm. IT, nye administrative opgaver samt nye 
systemer, er det tydeligt, at jo mere central supporten er (som nu i borgmesterens afdeling) desto mindre 
oplever vi, at vi får den support og vejledning, vi har brug for decentralt. Vi ser derfor i spænding frem til 
hvordan man vil finde 1,5 million årligt, og hvilken effekt det vil få på den support vi efterspørger i forvejen, uden 
at det påvirker især første-linjeledernes arbejdsmiljø og øger mængden af deres arbejdsopgaver. 
 
 
Kolt-Hasselager Dagtilbuds ledelse vil gerne afslutningsvist gerne gøre opmærksom på et par alternative 
spareforslag: 
 
Trivselsundersøgelse 
Trivselsundersøgelsen kan med fordel gennemføres hvert tredje år frem for hvert andet år som i dag. Der 
er store økonomiske besparelser at hente samt mange personaletimer at hente. Netop personaletimer er 
en mangelvare i dag. 
 
Forældretilfredshedsundersøgelsen 
Efter nytår indføres der uvildige tilsyn i de århusianske dagtilbud. Formålet er at sikre kvaliteten i 
dagtilbuddene og som en del af tilsynet, afholdes der efterfølgende opfølgende tilsynsmøder bl.a. med 
deltagelse af forældrerepræsentanter. 
Der lægges i forvejen meget arbejde i at samarbejde med forældreråd og -bestyrelser, derfor foreslår vi at 
udgifterne til forældretilfredshedsundersøgelsen skæres bort, så man i stedet vægter og prioriterer det 
samarbejde som i forvejen foregår med de frivillige forældreorganisationer – både mellem forældre og 
mellem personale og forældre. 
 
Sprogvurdering 
Det pædagogiske personale er uddannet til at arbejde med sproglig udvikling, de er uddannet til at 
observere og udarbejde handleplaner på de områder det enkelte barn har brug for understøttelse i. 
Vi foreslår derfor at sprogvurderinger bliver et arbejdsredskab som kan benyttes, når det pædagogiske 
personale vurderer at det enkelte barn har brug for en ekstra indsats i forhold til sproglig udvikling, 
fremfor at det – som nu – er obligatorisk at alle børn sprogvurderes. 
 
Fællespasning 
Vi foreslår at der arbejdes på muligheden for at samarbejde med andre dagtilbud om at tilbyde pasning i 
ferieperioder, for at kunne samarbejde om at spare ressourcer. 
Ved at samle fra flere dagtilbud i én fællespasning, vil vi i høj grad kunne skære på udgifterne til personale 



         

   
 

samt udgifter til rengøring og andre fornødenheder når en afdeling holdes åben. 
 
Lederkonference 
Vi opfordrer til, at man fremover afholder lederkonferencen i Aarhus, så der ikke skal betales 
hotelværelser, kørsel - både privat og bustransport - og parkering udgift for flere hundrede deltagere. 
 
 

På vegne af Kolt-Hasselager dagtilbudsledelse 
 

Mette Steen 
Dagtilbudsleder 



         

   
 

 
 
 


