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Høringssvar fra Århus Forældreorganisation 
Vedr. forslag om ændring af samarbejde, ledelse og organisering  

 

 

Vi ønsker at forvaltningscheferne er chef for deres fagområde, så vi får fag-faglige chefer og 

ikke en ny form for udvandet områdeledelse. 

 

Det er uacceptabelt at kaste FU-området ud i en ny strukturændring, ikke kun fordi det tager 

tid, kræfter og ressourcer, men først og fremmest fordi FU virker efter planen og hensigten.    

 

 

Ændring af organisering af forvaltningsniveau og Fritids- og ungdomsskoleområdet 

Med det foreliggende forslag til omorganisering, ser vi fortsat fokus på områdeledelse således at 

skoleledere, dagtilbudsledere og FU-ledere vil referere til den forvaltningschef, der har det 

geografiske område, og dermed ikke til den fag-faglige chef for området.  

 

Med områdeledelse har vi fået fokus på 0-18 år og det tværfaglige. Tværfaglighed er godt, men 

fungerer bedst, når der er styr på fagligheden. Derfor må det også være fagligheden, som 

ledelseslinjen skal tage afsæt i. Derfor har vi savnet fag-faglig chefer som med fokus på opgaven 

kan stå i spidsen for udviklingen. 

 

Vi anbefaler, at fokus på det tværfaglige fastholdes i netværk, hvor man har fokus på at etablere 

forpligtende samarbejdsaftaler. Vi ser gerne FU indgå i tværfaglige netværk, men vi håber at man, 

med respekt for udviklingen i FU, vil fastholde den fag-faglige ledelseslinje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi bifalder IKKE en opløsning af den struktur på FU-området, I har vedtaget for få år siden.  

FU har med store gevinster lavet flere af de centraliseringstiltag, man nu lægger op til. Men man 

skal være opmærksom på, at på FU-området har man effektiviseret uden at forringe kerneydelsen, 

faktisk har man styrket den. Det har man kunnet, fordi ledelseslinjen og alle indsatser er forankret i 

viden om kerneydelsen.  

● FU har en ledelseslinje, som er klar.  

● FU har en chef, der brænder for sit område og som kender det fra top til bund.  

● FU-chefen har kunnet tage ansvar for udviklingen med afsæt i den grundlæggende 

forståelse for opgaven.  

● FU har en struktur, der understøtter de enkelte enheder.  

● FU har en centraliseret administration, som er tilpasset opgaven. Her er intet overflødigt og 

opgaverne løses.  

● FU-planen kører og den fungerer.  

● FU har indgået lokale samarbejdsaftaler med alle skoler.   
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Besparelser på fritidsledere  

For FU-området betyder forslaget om ny struktur også, at man vil udvide med FU-ledere og 

viceledere og spare på fritidsledere (6 stk). Man etablerer mere topledelse og sparer på ledelse som 

er tæt på opgaven. FU har ikke efterspurgt mere topledelse, så det er imod, hvad man må forvente i 

en sparerunde med målet om at ramme kerneopgaven mindst muligt.  

 

FUs Bydækkende indsatser er en kerneopgave  

Det er uhensigtsmæssigt at rykke bydækkende indsatser, opsøgende medarbejdere og opsøgende 

medarbejdere ind under en kontorchef. Det er stik imod hensigten i FU om at løse opgaverne, der 

hvor de er. De bydækkende indsatser og gadeplan er kerneydelse, ikke administration. 

 

ÅFO tilslutter sig høringssvar fra FU-Med., LUA og FU-bestyrelserne. 

 

 

 

Større dagtilbud  

Sammenlægning af dagtilbud bør kun ske, hvis der er opbakning i dagtilbuddenes bestyrelser til en 

sammenlægning. Træd varsomt! 

 

 
Ændringer af administrative fællesskaber 

Vi skal have fokus på den overdrevne decentralisering, som belaster decentralt, og som gør det 

nødvendigt at ansætte ikke-pædagogisk personale (HR, kommunikation, HK etc.).  

Vi har i en årrække i besparelses øjemed sparet centralt ved at decentralisere. Det har betydet et 

stort administrativt arbejde lokalt. Det ser vi gerne ændret, så de decentrale ledere får bedre tid til at 

lede til gavn for vores børn og unge.  

 

Med den øgede decentralisering har vi også set en uheldig tendens med at en større del af 

forældrebetalingen går til administration. I de nuværende administrative fællesskaber har man i 

nogle dagtilbud endda oplevet øgede udgifter. Hvis arbejdet i de decentrale administrative 

fællesskaber tipper, så skolerne får mest ud af det, så er forældrene i DT via forældrebetalingen 

med til at finansiere administration i skolen. Det samme ser man i forhold til IT-support og i forhold til 

vedligehold af bygninger mv. Her skal linjerne være helt klare og må ikke betyde en øget udgift 

decentralt.  

 
 
Rammebesparelse på skolerne  

Skolerne er hårdt pressede, også økonomisk.  
En rammebesparelse er en forringelse af vores børns hverdag.  
Vi accepterer ikke flere decentrale besparelser.  
 
 
 
 
 

Morten Bowman, Formand for Århus Forældreorganisation  

Mette Bach Larsen, Daglig Leder, Århus Forældreorganisation   


