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Århus Forældreorganisation høringssvar vedr. dagtilbudsområdet  
 

Sparekatalog med alvorlige konsekvenser for børn og unge i hele Aarhus 

Indledningsvis vil vi påpege, at der i det udsendte sparekatalog desværre er en del deciderede fejl, 

at det er præget af mangelfuld dokumentation, samt at der henvises til en række analyser, som 

endnu ikke er blevet foretaget, selv om de bliver brugt i argumentationen for besparelser. Vi vil gå 

så vidt som til at mene, at teksten i flere af spareforslagene er vildledende. Det er et alvorligt 

demokratisk problem.  

 

Det anføres, at man har forsøgt at skåne kerneopgaven. Det må vi konstatere langt fra er lykkedes. 

For os at se, så handler kerneopgaven om at sikre det gode børne- og ungdomsliv på flere 

niveauer. Kvalitet i dag- og fritidstilbud handler om normering, om dygtig ledelse og om børn og 

unges mulighed for at deltage i meningsgivende aktiviteter og adgang til de gode fællesskaber. Der 

skal være bevægelsesaktiviteter, som understøtter sund livsstil, ligesom der skal være aktiviteter, 

der sikrer bred dannelse både inden for det kulturelle og i forhold til en forståelse for samspil med 

naturen. Der skal være en mangfoldighed af tilbud, som sikrer en vis frihed til at vælge det tilbud, 

man mener passer bedst til det enkelte barn. Dette uanset om det er en skovbørnehave eller et 

specialtilbud, der vurderes til at være bedst. Alt dette harmonerer meget dårligt med flere af de 

besparelser, der lægges op til.  

Vi ser alvorligt på forslag om besparelse på specialtilbud, nedlæggelse af skovbørnehaver, lukning 

af natursamarbejdet og børnekulissen og en generel nedprioritering af det givende samarbejde som 

dag- og fritidstilbud og skoler har med vores kulturinstitutioner i byen.  

Der lægges op til besparelser på ledelse i dagtilbud, SFO og i UngiAarhus uden at man har 

foretaget den længe ventede analyse af organiseringen i det samlede Børn og unge. Der er 

overordentligt uordentligt.  

 

Sammen mod mistrivsel? 

ÅFO er interesseorganisation for dagtilbud, SFO og klub, men vi er også bekymrede for mange af 

de tiltag som nu rammer skolerne – det er jo de samme børn og unge.  

 

Når man fjerner mobbindsatser, adgang til viden om LGBT+ og indsats mod overvægt, så er vi nede 

og pille ved noget af det, der er meget, meget sårbart. Mobning er livsødelæggende ligesom 

stigmatisering pga. eks overvægt kan være, vi ved også at LGBT+-elever mistrives i særlig grad i 

grundskolen og på ungdomsuddannelser, det skal vi tage alvorligt også på de århusianske 

skoler. Vi ser også en nedlukning af kulturtilbud, som vil afskære rigtig mange børn og unge fra 

adgang til den brede dannelse, som de kommunale tilbud skal sikre alle børn og unge adgang til. 

Dertil kommer besparelserne på specialklasserne, som vi finder uanstændige. 

 

Vi må konstatere at dette års sparekatalog er en uventet konsekvens af de ellers gode 

intensioner i analysen af bredere børnefællesskaber, som skulle afværge mere mistrivsel og 

styrke trivslen for alle børn og unge.  

Vi må desværre konstatere, at det heller ikke tegner til at 2023 blev det år, hvor der blev sat 

ind mod den stigende mistrivsel ved at investere i de brede, rummelige, sunde, livsstyrkende 

fællesskaber, som byens kommunale tilbud gerne skulle kunne tilbyde alle børn og unge.  
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Gennemgang af spareforslag på dagtilbud  
 

1. Fusion af dagtilbud 
I ÅFO har vi vedtaget et princip om kun at bakke op om sammenlægning af dagtilbud, når 

bestyrelserne bakker op om dette. Vi mener, at det vil være mest ordentligt at afvente 

sammenlægningen af dagtilbud før efter analysen af organiseringen af hele Børn og Unge. Vi 

oplever, at flere dagtilbud udtrykker, at de er blevet for store, og at det går ud over den daglige 

pædagogiske ledelse og at bestyrelsesarbejdet bliver diffust og ukonkret.  

 

2. Sammenlægning af dagplejeafdelinger 
Vi bakker op om en sammenlægning af dagplejeafdelinger. Men vi ser det som afgørende, at der 

tages politisk ansvar herfor, og at det er forvaltningen der i samråd med ledelsen samt 

dagtilbudsbestyrelserne i dagtilbud med dagplejeafdelinger udpeger de afdelinger, som skal lægges 

sammen. Vi kan på ingen måde acceptere at der skal komme en rammebesparelse på dagplejen da 

analysen af dagplejen peger på, at der i forvejen er et underskud i dagplejen.   

 

3. Bygningstilbudskapacitetstilpasning - Nedlæggelse af skovbørnehaver  

Vi er som forældreorganisation optaget af det samlede tilbud i Aarhus kommune. Vi ser det som en 

nedgradering af dagtilbudsområdet, hvis mangfoldigheden udvandes, hvilket vi ikke kan acceptere.  

 

I høringsmaterialet er der angivet at skovafdelingerne har lav efterspørgsel. Det er ikke just 

det vi hører, så vi undrer os meget over, hvor den konklusion kommer fra. Vi ønsker at dette 

bliver belyst, og vi ønsker en offentliggørelse af de specifikke udvælgelseskrav som gør, at 

man peger på disse 3 skov- og naturbørnehaver.  

Vi bakker op om høringssvar fra skovbørnehaverne. Vi beder byrådet være obs på fejl og 

mangler i teksten til spareforslaget jf. høringssvar fra disse.  

 

Der henvises i teksten til dalende børnetal i midtbyen. I de seneste år har Aarhus kommune 

fejlvurderet børnetallet i midtbyen, hvilket har ført til opførsel af flere institutioner her. Vi finder det 

uordentligt, at disse fejldisponeringer rammer de eksisterende, kulturbærende dagtilbud i midtbyen.  

Nedlæggelsen af skovbørnehaver og natursamarbejdet er i modstrid med de værdier, som Aarhus 

kommune selv fremhæver – Aarhus som grøn forgangs by med fokus på udeliv og bæredygtighed. 

B&U skriver herom i rapporten Klima og bæredygtighed - Introduktion til grøn omstilling i Børn og 

Unge.  I 2022 gennemføres undersøgelsen Fælles om en bæredygtig fremtid, som skal give status 

på den grønne omstilling i B&U, og give viden om, hvordan vi får omstillingen til at gro. En ting er 

sikkert. Den gror ikke ved at lukke skov- og naturbørnehaver og Natursamarbejdet. 

Der er for nylig afsat en pulje på 30 mio. kr. til forbedring af udemiljøer i kommunens tilbud - med 

den anden hånd nedlægger man de udemiljøer, som vi allerede har og som fungerer optimalt.  

Det er en selvmodsigelse af format. Frem for at nedlægge skovbørnehaver bør vi lave flere, og 

samtidig skal vi udbrede god udepædagogik i alle tilbud.  

 

Søren Andkjær og Søren Præstholm er to af de førende forsker inden for børn og natur i Danmark, 

og de fremhæver overordnede temaer for, hvorfor børn skal opholde sig i naturen: Trivsel og 

naturdannelse. Ifølge Søren Andkjær, som baserer sine udtalelser på en lang række forskere, har 

naturoplevelser betydning for både, sundhed, motorik, sociale kompetencer og identitetsdannelse. 

(Andkjær,2019). Denne forskning er udfoldet i ÅFO’s høringssvar vedr. natursamarbejdet.   
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OBS Garantidistrikter (del af forslag 3) I høringsmaterialet finder man en mindre passus om at 

ændre garantidistrikterne så Aarhus bliver et garantidistrikt. Dette bliver dog afskrevet i teksten, med 

henvisning til at det vil opleves som en serviceforringelse for forældre. Men der er ingen 

dokumentation vedlagt - og der er ikke lavet beregninger på forslaget. Det finder vi uordentligt, da 

vi ved at ledere og organisationer har peget på dette allerede inden høringen blev offentliggjort.   

Der er dagtilbud med underbelægning og tilsvarende steder i kommunen, hvor det er vanskeligt at 

få en plads. Tomme pladser er dyre. I flere tilfælde hører vi om tomme pladser, som rent faktisk er 

tættere på bopælen end de, der bliver anvist til indenfor i garnantidistrikterne, men at de ikke tages i 

betragtning, da de er uden for garantidistriktet. Vi ser også nybyggeri i områder, hvor der allerede er 

institutioner 10-15 min fra det nybyggede. Det finder vi meget uhensigtsmæssigt.   

 

Vi vil henlede opmærksomhed på at forældrenes arbejdsplads kan have større vægt i familiens 

logistik end bopæl. At gøre Århus til et samlet garantidistrikt, hvor der så vidt muligt laves individuel 

sagsbehandling under hensyntagen til bopæl og/eller arbejde, ser vi som et interessant muligt tiltag.     

 

Vi vil gerne appellere til, at der bliver foretaget beregning på, hvad man kan spare ved at gøre 

Aarhus til et samlet garantidistrikt, samt andre beregninger - hvor man opererer med større 

garantidistrikter end de nuværende. SE ALTERNATIVE SPAREFORSLAG  

 

4. Reduceret åbningstid i dagtilbud  
Der lægges i forslaget op til, at det er de enkelte bestyrelser der træffer beslutning om hvilke dage 

åbningstiden skal reduceres. Selvom dette er helt i tråd med styrelsesvedtægterne, mener vi ikke, at 

det er en opgave, man som ansvarlig politiker kan være bekendt at lægge på bestyrelserne. Derfor 

opfordrer vi til, at det bliver en politisk beslutning hvornår på ugen/dagen en reduktion finder sted, 

så politikerne står på mål for deres egen beslutning. 

En reduktion i åbningstiden vil reelt udmøntes som en rammebesparelse, da budgetreduktionen vil 

betyde en tilsvarende reduktion i antallet af personaletimer, som ikke modsvares af et tilsvarende 

lavere børnefremmøde, da det er ydertimer, det drejer sig om. Derfor vil det af børn og familier 

komme til at opleves som færre medarbejdere i dagligdagen.  

 

5. Reduktion af deltidspasning  
Vi bakker ikke op om en reduktion i deltidspasning. Med den nuværende ordning, hvor 

deltidsmodulet udgøres af 30 timer, ser vi allerede en stor driftsforstyrrelse, som gør det vanskeligt 

at prioritere personaleressourcerne til gavn for alle børn i det enkelte tilbud. Dette grundet jævnlige 

ændringer af fremmødeplaner for børn i deltidspasning, som jo ikke kan koordineres med 

mødekalenderen for de ansatte. Et 25 timers modul vil forstærke den tendens.  

Vi må også forvente at der kommer yderligere administration da institutionerne fremover skal 

håndtere 3 moduler: fuldtid, 30 timer til de på barsel og så det nye 25 timers modul. 

 

Den mere begrænsede opholdstid kan ramme trivslen hos det enkelte barn, da det bliver yderlige 

vanskeligt at være en del af børnefællesskabet, deltage på ture og i arrangementet og at få 

legeaftaler. Det daglige forældresamarbejde vil også blive vanskeliggjort, da forælderens opholdstid 

i tilbuddet jo tæller med i modulet.  

 

Vi er i en tid, hvor mange forældre er pressede på økonomien. Det kan presse flere familier som 

ikke er berettigede til en økonomisk friplads til at vælge et deltidsmodul, fordi deres rådighedsbeløb  

er blevet væsentligt formindsket uden at det betyder adgang til økonomisk friplads, som regnes på 

indtægt og ikke på udgifter. Her vil man være nødt til at nøjes med 25 timer, hvilket vi allerede har 

argumenteret for vil gøre det vanskeligt at være en del af institutionens miljø.  

 



 

4 
 

33. Specialdagtilbud 
Vi kan naturligvis ikke bakke op om at besparelser på §32-institutioner.  

Vi bakker op om høringssvar indsendt af DTLÅ  

 

7 + 43 Lukning af Børnekulissen og Natursamarbejdet  
ÅFO har indsendt selvstændige høringssvar vedr. lukning børnekulissen og natursamarbejdet.  

Vi er imod en lukning af disse afgørende kultur- og naturbærende institutioner.  

 

 

Alternative spareforslag 

Vi opfordrer til at der laves beregninger på, hvad følgende forslag kan betyde af besparelser. 

Dette er områder, som vi er bekendt med at flere organisationer og lederforeninger har peget 

på kan undværes. Vi finder det i modstrid med alle intentioner i f eks.  Aarhus kompasset, at 

man ikke lytter til ledere og organisationer, når de konstruktivt går ind i processen om at 

finde spareforslag som netop ikke rammer kernevelfærden. Der tales meget om respekt for 

medarbejderne i de decentrale led – hvorfor ikke også lytte, når de udpeger områder, hvor 

der rent faktisk kan spares på en skånsom måde?  

 

Garantidistrikterne på dagtilbudsområdet  

Vi vil gerne appellere til, at der bliver foretaget beregning på, hvor meget man kan spare ved at gøre 

Aarhus til et samlet garantidistrikt, samt at der foretages beregninger, hvor man opererer med større 

garantidistrikter end de nuværende.  

Vi finder det temmelig problematisk, at man ikke allerede i forbindelse med sparekataloget har 

regnet på, hvad man ville kunne spare ved dette forslag, da flere organisationer og lederforeninger 

har peget på at netop dette område kunne være et sted at spare penge på en relativ skånsom 

måde, hvor man rent faktisk ikke rammer kerneopgaven.  

Vi henviser til at DTLÅ og Selvejende Dagtilbudsleder i Aarhus – SDL også peger på at ændre på 

garantidistrikterne og udnytte eksisterende byggeri i højere grad.  

  

Kapacitet på skoleområdet 

På samme vis som vi ønsker at bygningsmassen skal benyttes mest effektivt på dagtilbudsområdet, 

anbefaler vi at man laver nogle beregninger på, hvad man kan spare ved eventuelt at ændre 

anvisningsdistrikterne på skoleområdet, og se på om der er skoler med for mange tomme pladser.  

 

Vi er klar over, at der tidligere har været fremlagt et forslag om ændring af garantidistrikterne, som 

blev forkastet. Men vi mener, at man i den aktuelle situation er nødt til at regne på nogle andre 

modeller, som måske er knap så altomfattende som sidst, men som tager fat i at sikre, at pladserne 

bliver udnyttet optimalt i skoleregi – hvilket jo også har betydning for SFO og klubdelen.  

 

Vi har ladet os fortælle, at der skulle foreligge nogle beregninger herpå, men at man ikke har ønsket 

at lade modellerne og beregningerne indgår i sparekataloget. Det finder vi uheldigt.  

Vi appellerer til at beregninger og modeller bliver lagt frem for offentligheden og at de bliver 

fremlagt som alternative spareforslag, der muligvis vil kunne erstatte flere af de forslag, som 

vi i lighed med mange andre finder uacceptable. 

 



 

5 
 

 

 

Ændret struktur med fagchefer  

Vi er bekendt med at flere organisationer, lederforeninger oa. Har peget på at man ønsker at spare 

på ledelse ved at indføre en slankere og mere fagligt forankret struktur i B&U. Vi vil igen pege på en 

tredeling af Børn og Unge med 3 fagchefer (skole, fritid og dagtilbud) fremfor en organisering med 

de nuværende 5 områdechefer.  

Vi er overbeviste om, at når evalueringen af hele strukturen i B&U er overstået, vil man igen stå 

med ledere og organisationer, som samlet peger på at områdestrukturen er dyr og ineffektiv, og at 

der mangler fag-faglig ledelse på chefniveau.  

Vi anerkender at der også vil skulle spares på ledelse, når vi står med en besparelse i den her 

størrelsesorden, men vi anbefaler, at man ikke placerer en besparelse på ledelse før man har 

analyseret hele området, da vi mener, at der kan frigives penge ved den struktur, som vi alle 

efterlyser.  

 

 
Besparelser på bussing af børn  
I ÅFO har vi gentagne gange peget på at henvisningspolitikken er dyr og at ressourcerne kan 
bruges bedre. Dette har også de andre organisationer peget på i årevis.  
Vi håber at de byrådsflertal der er imod ordningen, finder sammen og peger på busordningen som 
et sted, der kan frigives ressourcer.  
Ifølge tilgængelige tal kan der frigøres min. 13,9 mio. kr.:  
3 mio. kr. til modtagerskoler afsat i 2022 + de allerede afsatte ressourcer til modtagerskolerne 
1,4 mio. kr. adm. af ordningen. (JF DSA-analysen) 
9,5 mio. kr. - kørsel af børn (dette tal ændres af antal børn, der ’busses’ jf. DSAanalysen). 

 

Andre spareforslag 
- et kritisk eftersyn af brug af interne og eksterne konsulenter - herunder også et stop for den 

centrale understøttelse af arbejdet med Stærkere Læringsfællesskaber   

- nedlæggelse af tværfaglig enhed (jf. forslag 37.) 

- et kritisk eftersyn af alle nuværende og planlagte projekter  

- APV og måling af social kapital foretages hvert 3 år  

- Spar på branding og SoMe initiativer i B&U 

 

 

Anne Ernst Grøndal, Formand Århus Forældreorganisation 


