
  10-09-2014 
 

www.aafo.dk post@aafo.dk tlf. 25 48 17 31 

 

 

 

Århus Forældreorganisation ÅFO – kommentar til budget 2015-2018 

I indstillingen fra magistraten til budget for 2015-2018 fremgår det, at budgetforslaget opfylder de 

mål, der er sat for 2015. Endvidere er der afsat midler til at imødekomme de udfordringer, der 

følger af, at vi bliver flere århusianere. På børne- og ungeområdet betyder det at der tilføres 302 

mio. kr. i perioden 2015-2018. Disse penge skal bruges til at imødekomme den stigende 

efterspørgsel på pasningstilbud og skolegang. 

I ÅFO er vi naturligvis positive overfor, at der bliver taget hånd om det stigende behov for pasning, 

som følger af de positive børnetalsprognoser. Men vi anerkender fortsat ikke, at det er en 

investering i vores børns dagtilbud. Der er givet 500 mio. kr. fra regeringen til kommunerne til at 

løfte kvaliteten i vores dagtilbud. Århus fik 29 mio. kr. Det er ikke at investere i mere kvalitet at 

skabe flere pladser, det er udelukkende en investering i kvantitet. ÅFO fastholder, at de penge skal 

bruges som de oprindelig var tiltænkt.  

I ÅFO finder vi det noget problematisk, at overskuddet delvist er fremkommet som et resultat af 

den tidligere vedtagede besparelse på 25,5 mio. kr. Denne besparelse er i udgangspunktet en 

besparelse på lønsummen. I Børn og Unge har man dog forsøgt at finde de fleste penge på 

administrationen, hvilket er lykkedes i nogen grad. Den indsats vil vi gerne kvittere for. Men vi er 

dog bekymrede for, om de foreslåede effektiviseringer i sidste ende alligevel ender som 

besparelse på børnenært personale, hvilket kan ske, hvis det lokalt ikke lykkes at bringe 

sygefraværet ned og at spare penge ved at indgå i administrative fællesskaber.  

Ønsker fra Børn og Unge 

I forbindelse med budgettet har Børn og Unge fremsendt en indstilling vedr. ’Tidlig indsats og 

forebyggelse 0-18 år. Indstillingen har et budget på 34 mio. kr.: 
>> Tilførelse af 11 mio. kr. til 22 sundhedsplejestillinger til at målrette de indsatser i forhold til udsatte børn på 0-1 år samt 

sundhedsfremmende og forebyggende indsats i dagtilbud. 

>> Tilførelse af 23 mio. kr. årligt til at ansætte 46 C, en på hver skole til forbedret og hurtigere indsats over for børn og unge med 

trivselsmæssige og sociale udfordringer. 

>> Tilførsel af 10 mio. kr. over for udskolingselever i 7.-9. klasse, der har behov for at styrke de grundlæggende færdigheder i 

dansk og matematik.  

 

Tidlig indsats 

I ÅFO er vi grundlæggende enig i, at der skal ske en opprioritering af den tidlige indsats. Vi mener 

også, at det er nødvendigt med en tværfaglig indsats.  

 

I ÅFO mener vi, at den vigtigste tidlige indsats er en investering i vores børns dagtilbud. Senest har 

Ugebrevet Mandag Morgen skrevet om vuggestuernes betydning for vores samfund med baggrund 

i en af verdens mest fremtrædende økonomer, nobelpristageren James Heckman. Heckmans 

forskning påviser store samfundsøkonomiske gevinster i en prioritering af de mindst børns vilkår. I 

artiklen fremhæves det paradoksale i at selv om forskningen dokumenterer, at normeringen i 

daginstitutionerne afgør, hvor mange der får en ungdomsuddannelse, er antallet af pædagoger 

reduceret med 10 pct. Se ”Vuggestuen en grundsten i konkurrencestaten”, Mandag Morgen. 

 

 

https://www.mm.dk/vuggestuen-%E2%80%93-grundsten-konkurrencestaten
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ÅFO anbefaler på denne baggrund, at man opprioriterer den tidlige indsats ved at investere i vores 

dagtilbud og sikre en god grundnormering, så der er tid nok til, at det enkelte barn kan få både 

udfordringer, omsorg og kontakt med nærværende, dygtige voksne.   

 

Forebyggelse 

Vi ved også, at børn og unge der går i SFO og Klub begår sig bedre socialt, er mindre tilbøjelige til 

at begå kriminalitet, og at de faktisk får bedre karakter i skolen og i højere grad er tilbøjelig til at 

tage en videregående uddannelse. Derfor mener vi, at der skal investeres i de pædagogiske 

fritidstilbud, hvis man vil målrette en indsats i forhold til forebyggelse.  

 

Fredning af SFOens budget 

Folkeskolereformen har skabt en ny virkelighed for skolerne. Meget er nyt og uprøvet. Alle er enige 

om, at det vil tage tid at få alt til at køre på skinner. Skoledagen er forlænget, og SFO skal spille 

sammen med den obligatoriske tid på andre måder.  

SFO’erne er særlige sårbare, fordi de er forældrebetalte. Melder forældrene deres børn ud, mister 

SFO’erne ikke kun forældrebetalingen, men også det dermed forbunde kommunale tilskud.  

Vi kan frygte, at der på kort sigt sker udmeldelser af SFO. Skoledagen er blevet længere, SFO 

tiden kortere, og derfor kan forældre være fristet til spare udgiften til SFO. Erfaringer fra andre 

kommuner kan tyde på, at fravalget af SFO kun er midlertidigt, og at børnene på længere sigt 

vender tilbage.  

 

En midlertidig fredning af SFO’ernes budgetter, hvor man ikke fjerner det kommunale tilskud, hver 
gang et barn meldes ud, vil bidrage til:  
 
- at sikre den bedst mulige implementering af folkeskolereformen, samt sammenspillet mellem 
obligatorisk tid og fritid.  
 
- at undgå, at der nu og her skal fyres pædagoger. Pædagoger der på længere sigt måske atter vil 
være brug for i skolen.  
 
- at sikre en kvalitativ fritidsdel, som i tæt samarbejde med undervisningen sikrer en tryg og 
udviklende ramme om børnenes hele skoledag.  
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