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Høringssvar vedrørende spareforslag 2016-2019 

ÅFO anbefaler byrådet at forkaste de spareforslag, som forringer kvaliteten yderligere i vores 

dagtilbud, SFOer og klubber.  

Forslagene om tidlig børnehavestart, tidlig SFO-start, tidlig klubstart, besparelser ved deltidspladser, 

fjernelse af småstedstillæg, kortere åbningstid mv. er alle udtryk for en nedprioritering af vores børn. 

Spareforslagene er udtryk for manglende forståelse af børns behov og en manglende indsigt i de 

vilkår, der allerede nu tilbydes vores børn.  

Der er en umådelig stor modsætning mellem den ambitiøse politiske målsætning, som den nye 

Børn og Ungepolitik formulerer, hvor der er et særligt fokus på tidlig indsats, og de spareforslag, der 

nu er i høring, og som vil betyde dårligere vilkår for vores børn. 

Hvis vi overbelaster vores børn og svigter dem i deres tidlige udvikling i de offentlige institutioner, 

som netop har til opgave at varetage deres trivsel og udvikling, mens forældrene arbejder, så har vi 

som by og som samfund svigtet grundlæggende.  

Om tidligere overgange 
Børn bliver ikke tidligere parate, fordi politikerne mangler penge i kassen. Børn, der tvinges til at 

honorere krav, de ikke kan leve op til, lider skade. Ændrede børnesammensætninger kræver 

ændret normering, fordi arbejdsopgaven ændrer sig. Vuggestuer, børnehaver, SFOer og klubber 

med flere yngre børn kræver flere - ikke færre voksne.   

Alternative forslag til besparelser fra ÅFO - se side 6. 
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Forslag om børnehavestart ved to år og ni måneder 

Børn på 2 år og 9 måneder vil få halveret det budget, der plejer at være til dem, indtil de bliver 2 år 

og 11 måneder, da en børnehaveplads får tildelt halvt så mange ressourcer som en 

vuggestueplads. Men da pengene ikke ’låses’ til de enkelte barn, vil forslaget betyde en markant 

forringelse af normeringen for alle børn.  

Pædagogisk set er manøvren problematisk. Det er et svigt at presse børn til at begynde i 

børnehave, hvis de ikke er parate til det. I kommuner, hvor man har brugt denne model med succes, 

har man kompenseret for normeringstabet i børnehaverne. I Århus følger der ingen personale-

ressourcer med. Det betyder, at den støtte, der bør være tilstede, hvis børnene skulle kunne rykke 

op før tid, ikke er der. I beskrivelsen af forslaget anerkender man, at der rykker nye opgaver med op 

i børnehaven, derfor skal der sættes penge af til sovesteder og puslepladser. Men der tages ikke 

højde for, at de børn også kræver mere voksenstøtte.  

Børnene vil ikke nå at få oplevelsen af ’at være stor’ i vuggestuen, som alle, der har med børn at 

gøre, ved er afgørende for selvværd og robusthed. Børnene vil, i stedet for den afgørende oplevelse 

af at kunne selv, opleve ikke at kunne nok, fordi de ikke kan kapere kravene i børnehaven. 

Børnehaverne vil blive for langt yngre børn, hvilket betyder at meget af den læring, udvikling som nu 

foregår i børnehaven, ikke vil kunne finde sted i samme grad, da voksenressourcerne i højere grad 

vil blive brugt på de “ikke-børnehaveparate-børn”. 

Konsekvenser for vuggestuebørnene: Forslaget vil også påvirke vuggestuerne, som vil få en 

betydeligt støre andel af yngre børn, hvilket vil være væsentligt mere pasningskrævende. Det vil 

også give mindre tid til at tage sig af de ældre børn. Med de nuværende normeringsforhold vil det 

betyde, at den træning, der skal til, for at børnene bliver selvhjulpne nok til at komme i børnehave, 

vil blive nedprioriteret. Set i lyset af, at de skal rykke i børnehave før, hvor de skal kunne mere, er 

det et væsentligt problem. Vuggestuegruppen vil med en yngre børnegruppe få brug for flere 

voksne – fordi børnene bliver mere pasningskrævende.  

Konsekvenser for dagplejen: Ifølge forslaget, kan de tidligere overgange betyde, at det vil blive 

sværere at tiltrække børn til dagplejen. Sker det, vil det betyde et endnu større økonomisk pres i de 

dagtilbud, der har en dagplejeafdeling, som allerede nu presses af den dårlige økonomi i dagplejen. 

Der bør etableres en økonomisk bæredygtig dagpleje (se forslag til andre besparelser). 
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De alternative spareforslag til den tidlige børnehavestart 

Reduceret åbningstid: Det er ikke til gavn for forældrenes med kortere åbningstider. Beslutninger 

angående reduceret åbningstid bør være et anliggende for dagtilbudsbestyrelserne.  

  

Reduceret driftstilskud til deltid: Ved at indføre en yderligere besparelse på deltidspladserne, vil 

man skabe uensartede forhold for vores børn. Allerede nu har antallet af deltidspladser betydning 

for personalenormeringen. I forslaget henvises der til, at deltidspladserne har en lavere timepris, 

men den reelle pris for pladsen er ikke billigere. Taksten for pladsen er for lav. Deltidspladserne 

betaler kun for ca. 18 % af det pladsen rent faktisk koster. Det tab dækker forældre på fuldtids-

pladser, der faktuelt betaler mere end de 25 %, som loven foreskriver. Institutionerne får ikke budget 

til at dække udgifterne til deltidspladserne, derfor betyder disse allerede nu normeringsforringelser. 

Hvis man reducerer driftstilskuddet yderligere, så forstærker man den tendens. (Se forslag til andre 

besparelser). 

 

Ophør af småstedstillæg: Ved at tage småstedstillæget fra de små dagtilbud underminerer man 

deres eksistensgrundlag, det kan vi ikke bakke op om. Hvis der er institutioner, der ønsker at udvide 

børnetallet, skal de støttes i den proces jf. høringssvar fra lederne i de selvejende dagtilbud.  

 

Sammenlægning af dagtilbud: Det bør kun ske, når forældrebestyrelserne bakker op herom.  

  

Vedr. ’håndtag’ som kan bruge i tilfælde af en rammereduktion vedtages 

 Fælles feriepasning: Det kræver, at feriepasningen er tryg, og at der er sørget for, at 

børnene kan kapere tilbuddet. Det kræver kendte voksne. Særligt børn med vanskeligheder 

kan have meget svært ved at kapere fælles feriepasning - det skal der tages hensyn til.  

 Reduceret sygefravær: Al erfaring viser, at nedskæringer og strukturændringer ofte betyder 

højere sygefravær.  

 Ansættelse af færre uddannede pædagoger. Al forskning viser at ansættelse af uddannet 

personale betaler sig.  

 Selvbærende kostordninger: Det skal dokumenteres overfor forældrene, at pengene går til 

finansiering af kostordning.  

 Rammereduktion: I ÅFO mener vi, at langt de fleste forslag, der er fremlagt i 

spareforslaget, er udtryk for en egentlig rammereduktion. Det er besparelser, der rammer 

grundnormeringen og forringer vilkårene for vores børn.  
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Forslag om tidlig SFOstart 

Der angives en ændringen på 37 færre ansatte. Men for vores børn er ændringen langt mere 

voldsom, fordi den personaleændring, der er udregnet, passer til, hvis det var over hele året, at man 

forringede normeringen. Men pengene skal jo hentes hjem på 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 være gevinster at hente ved at rykke tidligere i SFO. Som 

spareprojekt er det problematisk. I de kommuner, hvor tiltaget fungerer, er personaleressourcerne 

fulgt med, og de fysiske rammer har været i orden. Ofte er den tidlige SFOperiode også længere, så 

man kan nå at falde til. I Århus er der reelt kun tale om 5 uger, fordi resten er sommerferie på 

skolerne, hvor der kun tilbydes feriepasning. Vi er bekymrede for, at det børnene møder ind til fra d. 

16. 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, meget 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 SFOerne 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 SFOen. 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, det giver 

ikke plads til en heldags-SFO.  

 

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.  

 

Det er problematisk, at der i tiltaget argumenteres med, at der er fald i dækningsgraden jo ældre 
børnene er. Det bør være et mål for kommunen at flest mulige børn og unge går i SFO, derfor kan 
det forhold ikke bruges i argumentet for tiltaget. 
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Forslag om tidlig Klubstart  

Tidlig klub: Også med dette tiltag handler det om at spare penge ved at tilbyde børn færre voksne. 

Vi ønsker, at klublivet opleves som trygt, udviklende og støttende, som der lægges op til i den nye 

FUplan. Derfor skal der være voksne nok i fritidsklubberne, uanset hvornår på året klublivet 

begynder. Der kan være mange fordele ved at flytte klubstarten frem, men for at det skal blive en 

succes, skal man sørge for, at der er voksne nok i fritidstilbuddene. Vi støtter op om bemærkninger 

fra LUA om, at man bør undersøge, hvornår en overgang til klubberne er mest hensigtsmæssig ud 

fra en pædagogisk betragtning.  

Besparelse på SFO: forslaget vil betyde en besparelse på SFOen, som vil gøre voksenressourcen 

i SFOen mindre fleksibel, fordi man samlet set får færre penge at prioritere ud fra. Normeringen er i 

forvejen presset, det nye tiltag vil blot presse SFOen yderligere økonomisk.  

Det bør undersøges, hvor stort behovet for morgenpasning er i 4 klasse, hvis behovet er der, så 

skal det også løses, og der skal budgetteres med en løsning.  

Det er problematisk, at der i tiltaget argumenteres med, at der er fald i dækningsgraden jo ældre 
børnene er. Det bør være et mål for kommunen, at flest mulige børn og unge går i KLUB, derfor kan 
det forhold ikke bruges i argumentet for tiltaget. 

Forslag om lokalefællesskab mellem FU og skoler 
Det er afgørende, at dette kun sker, hvor det giver pædagogisk mening, og når det betyder en 

forbedring for de unges klubmiljø. 

Forslag om stop for sekretariatsbistand/lukning af Børne- og ungerådet. 
Vi mener Børne- og Ungerådet skal bevares med den nuværende sekretariatsbistand mv. Der er 

mere end nogensinde brug for et råd af kompetente personer, der kan oplyse og rådgive om børn 

og unges rettigheder og levevilkår. Børne- og ungerådet kan ikke erstattes af 

tilfredshedsundersøgelser og enkeltstående dialogmøder med rådmanden. Der er brug for at 

politikerne bruger rådet i langt højere grad. Det gælder i øvrigt også de andre aktører på børne- og 

ungeområdet.  

I forbindelse med de foreliggende spareforslag burde man i langt højere grad tage anbefalinger fra 

organisationerne, rådene, forældrene, de ansatte etc. ind frem for at lade forvaltningen selv udpege 

områder udenfor forvaltningen selv. Der er brug for at lytte mere til borgerne, når det gælder, og 

ikke kun, når det er hyggeligt at snakke sammen.  

Der er en generel indsats i forhold til udbredelse af medborgerskab, så hører det ikke hjemme at 

nedlægge rådene i kommunen, som er en del af det inddragende demokrati. 
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ÅFOs alternative forslag til de foreslåede besparelser: 

 ÅFO bakker op om DTLÅs forslag om at nedlægge den tværfaglige enhed.

 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 på at søge midlerne, at administrere puljerne,
på opstartsfaser evalueringer mv. Der bør ses på innovationsmidler, sprogindsatser, tidlig
indsats mv.  Det bør prioriteres at styrke grundnormeringen først og fremmest.

 Fokus på den overdrevne decentralisering, som belaster decentralt, og som kan gøre det

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

 Forældrebetaling for deltid sættes op til 25 % af driftsomkostningerne

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

Indfør en økonomisk bæredygtig dagpleje, hvor taksten følger udgifterne. Dagplejen genererer generelt

underskud.

Ø Indfør lukkedage d. 24. og d. 31. december

Ø 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 forslår at man genover 
vejer, 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.

Ø Større interval mellem APV, forældretilfredshed og kvalitetsrapport. 

 Reduktion af de nuværende 8 områder til 4.

 Undlad at genbesætte ledig forvaltningschefstilling. Vi foreslår at stillingen ikke

genbesættes. Dernæst bør man overveje en reduktion til 2 chefer ved en sammenlægning af

HR, Kommunikation og Trivsel med Økonomi og administration. Dette forslag kan erstatte

forslaget om at reduktion i ressourcerne til understøttelse af forvaltningschefer.

 Reduktion af ansatte i den centrale administration ved sammenlægning/nedlæggelse

af afdelinger samt et generelt projektstop.

 Ansættelsesstop i de centrale enheder.

Morten Bowman, formand for Århus Forældreorganisation 

Mette Bach Larsen, daglig leder af Århus Forældreorganisation 


