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Høringssvar fra Århus Forældreorganisation 
 

 

 

Vedrørende Børn og Unges forslag til besparelser i forbindelse med budget 2019-2021 

 

Vi ser en stor modsætning mellem de visioner byrådspolitikerne præsenterer i byrådssalen og det 

fremsendte nedskæringskatalog. Fokus på tidlig indsats, trivsel, udvikling og læring, sammenhæng 

mellem skole og fritid, forældreinddragelse, samskabelse mv. klinger hult, hvis man forringer 

grundnormeringen og laver strukturændringer, som forringer vores børns fritids- og skoleliv. 

Skal vi forandre, skal det være fordi vi tror på, at vi forbedrer vilkårene. De foreslåede besparelser 

er desværre ikke reelle besparelser, men deciderede forringelser 

 

 

Besparelser på dagtilbud, SFO´er, klubber og skoler i Aarhus kan man kun stemme for, hvis man 

ikke har den grundlæggende forståelse af børn og unges behov, og kun hvis man ikke har en reel 

indsigt i de vilkår, der allerede nu tilbydes vores børn og unge. 

 

 

 

 

 

Vi anbefaler at byrådet stemmer nej til alle besparelser på de decentrale enheder i Børn og 

Unge: dagtilbud, SFO, klub og skoler.  

 

 

 

Vi anbefaler, at man ikke vedtager den foreslåede strukturændring, men går fra 

områdeledelse til at vægte fag-faglige chefer.   

Flertallet af ledere vil i områdesøjlerne referere til en chef, der ikke har samme faglighed som 

lederne selv. Vi ser grund til at styrke det fag-faglige fokus helt op til chefniveau. Det tværfaglige 

skal sikres i forpligtende netværk og med samarbejdsaftaler.  
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DAGTILBUD: Rammebesparelse på 18,8 mio. kr.  

Svarende til 1,2 % > 54 færre stillinger. 

Besparelsen er en normeringsforringelse, det fremgår af beskrivelsen. 

Det er uforsvarligt at spare mere på børnenært personale. Forholdene er allerede nu bekymrende. 

Det bekræfter seneste undersøgelse fra BUPL: 
- 81 pct. oplever ofte, at der er børn, de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for på grund af personalemangel  
- 80 pct. oplever ofte, at de ikke kan give den nødvendige støtte til udsatte og sårbare børn på grund af personalemangel  

  
Vi har i årevist efterlyst bedre normeringsopgørelser, hvor man kan aflæse, hvor meget personale, 
der reelt er sammen med vores børn. Så længe byrådet ikke vil det, sparer man reelt i blinde.  
 
NB: Lederne har ikke brug for et ’planlægningsværktøj’, men flere personaler at planlægge med. 
 
 
 
Større dagtilbud besparelse på 726.000 stigende til 1,7 mio. kr. 
Sammenlægning af dagtilbud bør kun ske, hvis der er opbakning i dagtilbuddenes bestyrelser til en 
sammenlægning. Træd varsomt! 
 
 
 
Forældrebetaling for deltid sættes op til 25 % af driftsomkostningerne  
ÅFO går ind for en deltidsordning, men den må ikke være underfinansieret, som den er nu. Alle 
forældre bør betale samme andel af det pladsen koster. Vi kan ikke fortsætte med den tidligere 
skævvridning, hvor deltidspladserne betalte mindre end 25 % af omkostningerne og 
fuldtidspladserne mere. 
 
Læs rådmandens svar på ÅFOs spørgsmål om økonomien i deltidspladserne. 
ÅFOs spørgsmål og Rådmandens svar 
 
 
 
 
SFO: Rammebesparelse på 4,6 mio. kr. 

Svarende til 2,1 % > 15 færre stillinger 
Det er uforsvarligt at spare mere på SFO´ens pædagogiske personale. 
Forholdene er allerede nu bekymrende. 
Vi har de seneste år fået mere fokus på fritidspædagogikkens positive betydning for udviklingen af 
vores børns sociale kompetencer, deres trivsel og almene dannelse.  
Undervisningsminister Merete Riisagers længe ventede undersøgelse af kvaliteten i 
fritidsinstitutioner afslører normeringsforringelser og lukning af fritidstilbud. Den tendens skal 
stoppes nu. Læs hele undersøgelsen 
  
 
 
Fastholdelse af forældrebetalingen SFO 
Vi anbefaler, at man fastholder kvaliteten, så man med rette kan fastholde forældrebetalingen. 
 
 
  

http://www.aafo.dk/Filer/2018_deltidspladser__1_.docx
http://www.aafo.dk/Filer/Svar_fra_Thomas_Medom.pdf
https://bupl.dk/nyhed/normeringerne-i-sfoer-og-klubber-er-blevet-daarligere-efter-skolereformen/
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Tidlig SFO-start: besparelse på 11,7 mio. kr. stigende til 13,7 mio.  

Besparelse 0,6 % i SFO og 2,5 % i dagtilbud > færre stillinger: 31 stigende til 36 
Her sparer man ingen ledelse, ingen administration – det er en ren nedskæring på børnenært 
personale. Dette er fremhævet i forslaget.: ”Normeringen i SFO er lavere end normeringen i 
børnehaven, hvorfor der kan opnås en besparelse ved forslaget”. 

 
Der står i forslaget, at der skal følge kendt personale med, men det er at stikke os blår i øjnene. Der 
kan ikke undværes personale i børnehaverne, som jo nu får flere yngre børn, og de kommende 
skolebørn starter ikke på den samme skole.  
I forslaget står, at der skal være selvstændige lokaler til børnene, men mange steder findes der ikke 
lokaler. Vil vi bruge anlægsmidler på et forslag, som ingen mener, vil være godt for børnene? 
  
Der angives en ændring på 31 stigende til 36 færre ansatte. Men for vores børn er ændringen langt 
mere voldsom, fordi den personaleændring, der er udregnet, passer til, at hvis det var over hele 
året, ville normeringen forringes. Men pengene skal jo hentes hjem på blot 2,5 mdr. Udregner man 
personale-reduktionen i de 2,5 mdr., så bliver det til 177 færre voksne, end hvis børnene blev i 
børnehaven. Udregning: Tidlig overgang til SFO er beregnet som besparelsen i de 2,5 måneder, 
der er tale om. Dvs. de 37 årsværk, der spares vil mærkes som 37/2,5 x 12 = ca. 177 voksne. Der 
er ca. 3.300 skolestartere om året i runde tal, så det er ca. en 1 voksen mindre pr. klasse/gruppe i 
den tidlige SFO, end der er i børnehaven.  

  
Om tidlig SFO: Skoleparatheden understøttes bedst, når der er voksne nok til at løfte opgaven. 
Som pædagogisk princip kan der muligvis være gevinster at hente ved at rykke tidligere i SFO. Som 
spareprojekt er det problematisk. I de kommuner, hvor det fungerer, er personaleressourcerne fulgt 
med, og de fysiske rammer har været i orden. Ofte er den tidlige SFO-periode også længere, så 
man kan nå at falde til. I Århus er der reelt kun tale om 8 uger, fordi resten er sommerferie på 
skolerne, hvor der kun tilbydes feriepasning. 
 
Vi er bekymrede for, at det børnene møder ind til fra d. 1. maj ikke er en klar, god, pædagogisk 
veltilrettelagt struktur, hvor der er voksne nok til at støtte børnene i overgangen til skolen. Vores 
børn skal klare sig i et nyt og ukendt miljø med nye børn, nye voksne, nye krav, nye normer og 
regler. Det kan børn godt, men det kræver, at der er overskud til opgaven og først og fremmest, at 
der er voksne nok til at løfte den. Med dette forslag bliver der langt mindre voksenstøtte, end vi 
plejer at tilbyde vores store børnehavebørn i Århus. 
 
Det vil give nogle voldsomme strukturelle udfordringer for SFO´erne at skulle bemande et heldags 
SFO-tilbud 2,5 mdr. om året. Pædagogerne indgår i undervisningen, og er derfor ikke tilgængelige 
for de nye førskolebørn i SFO´en. Vi er bekymrede for, at det, børnene vil møde, er løst ansat 
personale og ikke de lærere og pædagoger, de skal være sammen med efter ferien. 
  
Udfordringerne med lokaler vil være alvorlige. Mange steder er der fælles lokaler for undervisning 
og SFO, hvilket ikke giver plads til en heldags-SFO.  
 
Når man får en ny gruppe yngre børn ind i SFO´en vil man som oftest være nødt til at opnormere, 
for at kunne løfte opgaven, da de ressourcer der følger med ikke rækker. Det vil betyde en 
personaleforringelse for alle børn resten af året. Det ser vi også i klubberne hvor man er nødt til at 
bruge flere ressourcer på 4 klasses børnene.  
  
Konsekvenser for børnehavebørnene: Det vil også påvirke børnehaverne, at de med dette forslag 
vil få en langt yngre børnegruppe, set i sammenhæng med den tidligere børnehavealder vil der ske 
en markant ændring af børnegruppen. Det vil ændre på behovet for voksne. Jo yngre børnegruppen 
er, jo flere voksne vil den have brug for samlet set. 
 
BEMÆRK også at der sker en reduktion på dagtilbuddenes budget på 2,5 % !!!!  
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Vedr. strukturændring på forvaltningsniveau 
 
FU: ændring af struktur 

Det er uacceptabelt at kaste FU-området ud i en ny strukturændring. Se selvstændigt høringssvar  

Vi tilslutter os desuden argumenterne fra FU-Med., LUA og FU-bestyrelserne. 

 
Vi ønsker at forvaltningscheferne skal være chef for deres fagområde, så vi får fag-faglige 

chefer og ikke en ny form for udvandet områdeledelse 

 
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 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 det må ikke 

betyde en øget udgift decentralt.  

 
    

Besparelser på tværfaglig enhed  

Tidligere beregninger viser at tværfaglig enhed koster 8 mio. kr. (budgetmateriale fra 2015). 

I direktørens forslag beskæres enheden med 30 %. Vi anbefaler at man sparer enheden helt væk.  

Vi ved, at man flere steder har fået dygtig support. Det er ikke en kritik af indsats eller ydelse, men 

vi kan ikke se at kommunen har råd til den slags tiltag, når man foreslår besparelser på 

kerneydelsen. 

 

Lukning af center for læring.  

Vi ser det nødvendigt at lukke denne og lignende enheder. Vi er klar over at ydelser herfra kan blive 

savnet – men som alternativ til decentrale besparelser, er det en bedre løsning.  

 

Ændringer af skolestrukturen 
Vi anbefaler, at man ikke vedtager de ændringer af skoledistrikterne, der blev fremlagt i første 
udspil. Strukturændringer koster tid, energi og penge: lederudskiftninger, dårlige trivselsmålinger fra 
elever, medarbejdere og forældre, skjulte fusionsomkostninger, produktivitetsnedgang i 
klasselokalerne, på ledelsesgangen og i skolebestyrelsen pga. ressourcebinding i 
fusionsprocessen, herunder nye missioner/visioner, pædagogisk ensretning/gentænkning og 
genskrivning af samtlige principper.    
  
Rammebesparelse på skolerne (sparekatalog version2)  

Skolerne er også økonomisk hårdt pressede og en rammebesparelse er en forringelse af vores 
børns hverdag. Vi accepterer ikke flere decentrale besparelser.  
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Alternative spareforslag fra Århus Forældreorganisation 
 

1. Stop projekt ’professionelle læringsfællesskaber’.  

Vi er klar over at man ved at stoppe dette projekt også frasiger sig en støtte fra Mærsk-fonden. Men 

de nuværende omstændigheder tillader ikke at kommunen er med-fiansierende på koncepter/ 

projekter. Vi må koncentrere udgifterne på kerneydelsen. Der er også grund til at stille spørgsmål 

ved projektets effekt. Et projekt tager tid, overskud og energi. Med de forestående besparelser i 

udsigt, mener vi det er urealistisk. Besparelse 15 mio. kr. årligt frem til 2021 

 

2. Garantidistrikter på DT-området 

Mere rationel tilgang til anvendelse af eksisterende bygninger i kommunen. Der er divergerende 

børnetal i byen, hvilket betyder, at der flere steder bygges nye institutioner, så børnene kan passes i 

nærområdet, mens der andre steder lukkes institutioner. Vi foreslår at man genovervejer om de 

nuværende garantidistrikter på bedst mulig vis bruger de eksisterende bygninger. Samtidig bør 

garantidistrikterne genovervejes og gøres mere fleksible. Flere gange er forældre henvist til 

institutioner længere væk end nødvendigt i forhold til, hvor der er ledige pladser og/eller bygninger.  

 

3. Ryd op i de centrale udviklingstiltag:  

Der skal generelt ryddes grundigt op i alle de tiltag, projekter, arbejdende teams, særlige bevillinger 

og puljer, der eksisterer til det ene og det andet formål. Der bindes mange ressourcer til at søge 

midlerne, at administrere puljerne, på opstartsfaser evalueringer mv. Der bør ses på innovations-

midler, sprogindsatser, tidlig indsats mv. Det bør prioriteres at styrke grundnormeringen.  

 

4. Forældrebetaling for dagpleje sættes op så den dækker 25 % af driftsomkostningerne 

Indfør en økonomisk bæredygtig dagpleje, hvor taksten følger udgifterne. 

Dagplejen genererer generelt underskud og taksten dækker ikke de faktiske udgifter eksempelvis til 

ledelse. Man skal også huske at selv om en dagplejeplads umiddelbart er billigere end 

dagtilbudspladser, så er det fordi man ikke medregner skattefradraget som udgift.   

NOTE: I Kbh. har man hævet taksten for dagpleje så den følger vuggestue. Et vigtigt signal om at 

man mener, at kvaliteten er på niveau med det man får i vuggestuen, selv om pakken er en anden .  

 

5. Indfør lukkedage d. 24. dec. og d. 31. december. 

 

6. Større interval mellem APV, forældretilfredshed og kvalitetsrapport. 

 

7. Generelt projektstop. 

 

8 Udarbejd budgetter med et reduceret forbrug centralt – hvert år er der overskud, de penge 

kan afbøde store dele af besparelsen. 

 

9. Betal ikke effektiviseringsbidrag.  

 

10. find yderligere besparelser på administration: Stillingsopgørelse 

Dette forslag udtrykker ikke en kritik af de opgaver, der løses her. Men vi kan desværre ikke se at 

kommunen har råd til en forvaltning af denne størrelse.  

 

Morten Bowman, formand for Århus Forældreorganisation 

Mette Bach Larsen, daglig leder Århus Forældreorganisation 

https://aarhus.dk/umbraco/api/EsdhCloudFile/Download?agendaId=335365&fileName=e2fe1e66-5943-4b03-aa2a-e11187e54117.pdf&committeeId=1085&downloadName=Sag%204%20bilag%2010%20-%20Opg%C3%B8relse%20af%20stillingsforbrug%20i%20B%C3%B8rn%20og%20Unges%20administra

