Kære forældre
Måske ved I at den store besparelse på skolerne er blevet dømt politisk ude. Borgmesteren har
indkaldt til krisemøde. Han har kaldt på nye spareforslag fra direktøren. Hvordan den proces
kommer til at forløbe er endnu uvist. Vi vil holde jer opdateret på vores Facebook.
Vi har lavet en hurtig gennemgang af de vigtigste elementer i kommunens sparekatalog.
Det er alvorligt - der er kæmpe forringelser på vej. Vi må stå sammen og få de værste tidsler ud,
det kræver at vi alle sammen hjælper til!

Skriv høringssvar
Der er høringsfrist den 12. september 2018 klokken 12.00.
Find Høringsmateriale her
(I må selvfølgelig gerne stjæle med arme og ben fra denne orientering)
Send jeres høringssvar via https://aarhus.dk/demokrati/kommunensoekonomi/besparelser-ioffentlig-hoering-forside/

Underskriftsindsamling
Skriv under mod besparelser på børn og unge. Del i dit netværk
Tag til foretræde for økonomiudvalget d. 18. september.
Læs her hvordan det foregår - eller ring og spørg hos ÅFO
Skriv debatindlæg
Vi hjælper gerne, hvis I har brug for et sæt ekstra øjne.
Send indlægget til: debat@stiften.dk eller debat@jp.dk
MØD OP TIL BYRÅDSMØDE
Den 13. september kl. 16.00 skydes de politiske forhandlinger i gang – kom med på rådhuset og
følg debatten. FIND Event på FB
OBS OBS OBS
Vi hjælper gerne med at videresende og videreformidle budskaber og historier fra jeres hverdag
som forældre med børn i dagtilbud, SFO og klub.
Hvis I har gode ideer til aktiviteter, aktioner events mv. så modtager vi dem gerne, og hjælper jer,
så godt vi kan!

Budgetorientering fra din forældreorganisation
Vi ser en stor modsætning mellem de visioner vores byrådspolitikere præsenterer i byrådssalen og
det fremsendte sparekatalog. 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 i stor stil, skal det være, fordi vi tror på, at vi forbedrer vilkårene. Det må ikke være
del af en spareøvelse.
Besparelser på dagtilbud, SFOer, 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.
Pressemeddelelse fra ÅFO: Uansvarlige besparelser på vej på børn og unge
”Der lægges op til alvorlige budgetreduktioner og besparelser på normering, som Århus
Forældreorganisation må tage skarpt afstand fra. Grænsen for, hvad man kan byde børn og
forældre, er overskredet for længst. Ens er det for alle besparelserne på dagtilbud, SFO, klub og
skole, at de vil sænke kvaliteten mærkbart. Besparelserne rammer vores børn og annullerer
forældredemokratiet”… Læs mere Pressemeddelelse
Pressemeddelelse fra ÅFO: en halv sejr for børnene i Aarhus
Skolestrukturforslaget er dødt - stendødt. ”Det er en halv sejr for børnene i Århus, mener man i
Århus Forældreorganisation Interesseorganisationen for dagtilbud, SFO og klub. Der er nemlig
flere andre alvorlige tidsler i direktørens spareforslag. I forslaget finder man også
normeringsforringelser i dagtilbud og SFO, og tidlig SFO start som også er en massiv
normeringsforringelse.” Læs mere her pressemeddelelse

Udvalgte artikler fra dagspressen
ÅFO i TV2Ø: Tidlig SFO start - det er hul i hovedet
ÅFO i Stiften: Gamle travere og nye påfund
BUPL debatindlæg: Besparelser i Aarhus kommune
Stiften: Børnepsykolog ingen gevinst ved tidlig SFOstart
ÅLF kronik: har politikerne mistet grebet om folkets skole
Stiften rådmanden nye skoledistrikter
Direktøren: besparelse på ledelse i skolerne har lange udsigter
Lokalavisen overblik: besparelser for 300 mio. kr.
Stiften: flot at sige det ikke rammer børnene
Stiften: skolestrukturforslaget er dødt
Stiften: borgmesteren indkalder til krisemøde
FØLG MED ÅFO PÅ FACEBOOK

Gennemgang af foreslåede besparelser:
DAGTILBUD: Rammebesparelse på 18,8 mio. kr.
Svarende til 1,2 % > 54 færre stillinger.
Besparelsen er en normeringsforringelse, det fremgår af beskrivelsen.
Det er uanstændigt at sende penge ud til bedre normeringer det ene år – høste klapsalverne – for
så at trække pengene tilbage igen et halvt år senere. Det er uforsvarligt at spare mere på
børnenært personale. Forholdene er allerede nu er bekymrende. Det bekræfter seneste
undersøgelse fra BUPL:
Pædagogerne i Århus har svaret, at der mangler tid til omsorg:
- 81 pct. oplever ofte, at der er et eller flere 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
- 55 pct. oplever ofte, at de ikke har tid til at tage sig af konflikter blandt børnene eller andre sociale
problemer
- 60 pct. oplever sjældent, at der er tilstrækkelig tid til at arbejde med børnene i mindre grupper
Læs: undersøgelse fra BUPL
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 fortsætter 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 SFOens 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. Men alligevel lægges der op
til nedskæringer. Undervisningsminister Merete Riisagers længe ventede undersøgelse af
kvaliteten i fritidsinstitutioner afslører normeringsforringelser og lukning af fritidstilbud. Den tendens
skal stoppes nu. Læs hele undersøgelsen
2. Fastholdelse af forældrebetalingen SFO
Vi mener, at man skal fastholde kvaliteten, så man med rette kan fastholde forældrebetalingen.

Tidlig SFOstart: 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
Husk 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 børnene
begynder ikke på den samme skole. I forslaget står der, at der skal være selvstændige lokaler til
børnene, men mange steder findes der ikke lokaler. Vil vi virkelig prioritere at bruge anlægsmidler
på et forslag, som ingen mener, vil være godt for børnene?
Det er respektløst at hive et gammelt forslag op, som alle har forkastet en gang.
Vi gentager hermed det, vi sagde i 2016 – da man sidst foreslog tidlig SFO:
Forslag om tidlig SFOstart: Der angives en ændringen på 31stigende til 36 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 dett 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 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, 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. Når man får en ny gruppe yngre børn ind i SFOen
vil man som oftest være nød til at opnormere, for at kunne løfte opgaven, da de
pædagogressourcer der følger med bare ikke rækker. Gør man det vil det 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 – det går ud over aktiviteterne for de større børn.
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% !!!!

Ændringer af skolestrukturen
Det har vist sig at der ikke er politisk opbakning til dette forslag, men da det fortsat er i høring, må
vi nødvendigvis forholde os til det også.
Vi anerkender, at der er udfordringer med skoler, som har for få børn, og at det betyder, at de
enkelte skoler har brug for særligt økonomisk støtte fra kommunen for overhovedet at kunne
overholde lovens minimums bestemmelser. 25 af byens skoler får denne særlige støtte.
Kommunen har pligt til at sikre, at skolernes økonomi kan hænge sammen ud fra dens
økonomimodeller. Så dette problem skal løses for børnenes skyld. Men skal vi virkelig kaste alle
byens skoler ud i massive strukturforandringer, som ingen bryder sig om, med en tvivlsom
besparelsesgevinst, som først er indfaset om mange år, hvor den økonomiske virkelighed kan
være en hel anden? Og hvad nu hvis besparelsen ikke bliver hentet hjem? Så skal vi bokse med
en struktur, som ingen mener, gavner vores skoler og en økonomi, der stadig ikke hænger
sammen.
Vi kender en spareøvelse, der ligner lidt tilbage fra 2006, hvor man lagde dagtilbud sammen. Det
tog mange år inden det fungerede optimalt. Men sparede man egentlig pengene? Det er der aldrig
blevet evalueret på. Men helt sikkert er det, at der siden 2006 ikke blevet flere voksne sammen
med vores børn i dagtilbuddene, men færre.
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 o
genskrivning af samtlige principper.
En undersøgelse fra Cepos viser at sammenlægninger af skoler kan ende med at blive dyrere end
før:
Cepos - de foreløbige erfaringer fra kommunale skolelukninger
Debatindlæg af Skolelederforeningen og Skole og Forældre:
”Forældrene har aldrig ønsket store skoler med flere i klassen i skoledistrikter, der ændres hele
tiden.”
Følg debatten i Facebookgruppen Bevar skolerne i Aarhus

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål.
Hvis vi ikke kan svare, så finder vi nogen der kan!
Mail: post@aafo.dk eller 25 48 17 31 (Mette tager telefonen)

