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Besparelserne kommer!

Det vi frygtede – bliver nu til virkelighed. 
Der er vedtaget kæmpe besparelser i Århus 
Kommune. Der skal barberes 362 mio. kr. af 
kommunens budget - heraf skal børn og unge-
området stå for de 141 mio. kr. DET ER SIND-
SYGT MANGE PENGE OG DET KOMMER TIL 
AT RAMME VORES BØRN.

Forældrenævnet mener, at det er uacceptabelt 
at spare på børnene - også i sparetider. 

FNÅ mener, at hvis der skal spares på børn og 
unge-området, så må det være op til politikerne 
at finde løsninger som sikrer, at børnene ikke 
bliver ramt denne gang. Mange steder i dagin-
stitutioner og SFOer balanceres der allerede på 
vippen til det uforsvarlige, og de fleste steder 
er det langt fra godt nok – antallet af voksne 
til de Århusianske børn svarer ca. til det halve 
af, hvad prominente forskere på børneområdet 
anbefaler! Se wwww.forældrenævnet.dk

FNÅ anbefaler at det administrative arbejde 
gennemgås med en tættekam, at unødvendige 
ledelseslag afskaffes (områdestrukturen bety-
der ekstra omkostninger til ledelse på 60 mio. 
kr. om året.), at man gennemfører den lovede 
afbureaukratisering og nøje overvejer om de 4 
pædagogiske videnscentre er pengene værd 
– FNÅ mener, at pengene på børn og unge-om-
rådet bedst anvendes på det direkte børnerela-
teret arbejde. 

1. Opfordring til alle forældre:
Mød op – og tag børnene med – til byrådsmøde 
eller kig forbi rådhushallen torsdag d. 9. sept. 
kl. 16:00 og vis politikerne, at vi ikke accepterer 
besparelser på vores børn.

2. Til bestyrelser og råd
Sæt sparebudget 2011 på dagsordenen på 
kommende forældremøder i forbindelse med 
valg til bestyrelser og råd. Få jeres pædago-
giske ledere til at sætte billeder på, hvad en 
besparelse på det børnerelaterede arbejde vil 
betyde i jeres institution. 

3. Initiativer mod besparelser
Forældrenævnet er forældrenes interesseorga-
nisation. I har indflydelse, hvis jeres institution 
er medlem.
Vi arbejder både ’indenfor’, hvor vi diskuterer 
med forvaltning og politikere og ’udenfor’ i pres-
sen og på gaden, når det er nødvendigt. Og 
det er det nu - fordi besparelserne truer vores 
børns velfærd. 
Meld gerne ideer mod besparelser ind til os – vi 
stiller gerne vores netværk til rådighed, vide-
reformidler alle initiativer fra forældre til andre 
forældre og går også gerne aktivt ind i konkrete 
aktiviteter/aktioner mod besparelser. Alt dette 
ud fra et partipolitisk uafhængigt ståsted med 
børnenes ve og vel i fokus! 
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Budgetprocedure
Den 1. behandling af budgettet er d. 8. septem-
ber. Budgettet diskuteres derefter frem til d. 7. 
oktober, hvor budgettet skal vedtages. I denne 
periode diskuteres det, hvordan man skal for-
dele besparelserne mellem magistratsområ-
derne. Det er her vi skal dokumentere overfor 
politikerne, at børnene i Århus ikke kan tåle 
flere besparelser. 
Hvordan besparelsen konkret tilrettelægges vil 
blive diskuteret i det efterfølgende tidsrum frem 
til slutningen af marts. I denne periode udarbej-
des der sparekataloger, som vil blive sendt til 
høring blandt borgerne. Her fortsætter arbejdet 
med at overbevise politikerne om - at det ikke 
er på kerneydelsen til vores børn, der skal spa-
res!

Model. Foto: Design House, China

Konsekvenser:
Budgettet er endnu ikke fastlagt – og derfor gi-
ves ingen sikre tal på besparelserne. Men hvis 
man forudsætter at besparelsen fordeles jævnt 
på alle styrbare driftsudgifter i B&U – vil denne 
ca. udgøre 3,1 % af de nuværende budgetter.

En vuggestue med 36 pladser vil mangle en 
pædagog i 20 timer om ugen - det er 4 timer 
om dagen!

En børnehave med 60 pladser vil mangle en 
pædagog i 17 timer om ugen – 3,5 timer om 
dagen!

En SFO med 100 pladser vil mangle endnu en 
voksen i 17 timer om ugen – 3,5 time om da-
gen!

Ovenstående beregningen er et forsigtigt skøn, 
baseret på takstberegningsgrundlaget.
Se udregninger og kommentarer til budgettet 
på www.forældrenævnet.dk

BLIV VEN MED FORÆLDRENÆVNET. 
Diskuter med politikerne, åbn en debat eller 
kommenter dagens pressehistorie. 

Følg med på vores hjemmeside om de kom-
mende besparelser www.forældrenævnet.dk


