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Kære forældre og andre læsere  

Et kaotisk forløb med sparekataloger er nu ved at være landet – men desværre så er det ikke landet 

særligt godt – store rammebesparelser på dagtilbud og SFO, og indførelse af tidlig SFOstart og så 

også en rammebesparelse på vores skoler.  

For FUområdet ser det også ret skidt ud. Desværre ser det ud som om, der er et ønske om at 

opløse FU og fordele området ud under 5 chefer.  

Læs vores udkast til høringssvar længere nede, I er velkomne til at stjæle med arme og ben. 

 
Der er høringsfrist den 16. september 2018 klokken 12.00. 

Find Høringsmateriale her 
Send jeres høringssvar via https://aarhus.dk/demokrati/kommunensoekonomi/besparelser-i-
offentlig-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! 
 
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 
Stiften: skolestrukturforslaget er dødt 
Stiften: borgmesteren indkalder til krisemøde 
JP: rådmand vil diskutere om børnene skal fredes 
JP: folkeskolen rammes af grønthøster 
Stiften: ekstra besparelse oveni de de er i høring 
  
FØLG MED ÅFO PÅ FACEBOOK 

https://aarhus.dk/demokrati/kommunens-oekonomi/besparelser-i-offentlig-hoering/
https://aarhus.dk/demokrati/kommunensoekonomi/besparelser-i-offentlig-hoering-forside/
https://aarhus.dk/demokrati/kommunensoekonomi/besparelser-i-offentlig-hoering-forside/
https://www.skrivunder.net/skriv_under_mod_besparelser_pa_born_og_unge_i_aarhus
https://aarhus.dk/media/11412/foretraede-oekonomiudvalget-juni-2018.pdf
mailto:debat@stiften.dk
mailto:debat@jp.dk
https://www.facebook.com/events/229960124350661/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1535710861930550
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/forslag-om-tidlig-sfo-start-faar-haard-kritik-det-er-hul-i-hovedet
https://stiften.dk/aarhus/Gamle-travere-og-nye-paafund-i-spareforslag-paa-boerneomraadet/artikel/529778
https://stiften.dk/artikel/529562
https://stiften.dk/aarhus/Boernepsykolog-Tidlig-SFO-start-giver-ingen-paedagogisk-gevinst/artikel/530704
http://www.aalf.dk/nyheder/2018/august/kronik-har-byraadspolitikerne-mistet-grebet-om-folkets-skole
https://stiften.dk/aarhus/Sparerunde-i-Aarhus-naermer-sig-Nyt-forslag-vil-samle-skoler-i-store-distrikter/artikel/529454
https://stiften.dk/aarhus/Kaempeskoler-faar-doedsstoedet-Byraadspartier-loeber-fra-forslag-om-store-skoledistrikter/artikel/530746
https://stiften.dk/aarhus/Midt-i-skolekaos-Borgmester-indkalder-til-krisemoede/artikel/530905
https://jyllands-posten.dk/protected/premium/aar/ECE10851244/raadmand-lad-os-diskutere-om-boernene-og-udsatte-skal-fredes
https://jyllands-posten.dk/aarhus/politik/ECE10851241/folkeskolerne-bliver-ramt-af-en-groenthoester/
https://stiften.dk/aarhus/Aarhus-skal-spare-endnu-mere-Krav-om-effektivitet-giver-ekstra-besparelser/artikel/532018
https://www.facebook.com/aarhusforaeldre/
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Det mener ÅFO 

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 
  
  
 

Høringssvar fra Århus Forældreorganisation 
Vedr. forslag om ændring af strukturen på Fritids og Ungdomsskoleområdet 

ÅFO er repræsenteret i FUbestyrelse Nord og Toveshøj/Gellerup.  

 

Vi bifalder IKKE, at man opløser den struktur på FUområdet, man har vedtaget for få år siden.  

 

FU har med store gevinster lavet flere af de centraliseringstiltag, man nu lægger op til. Men man 

skal være opmærksom på, at på FUområdet har man effektiviseret uden at forringe kerneydelsen, 

faktisk har man styrket den. Det har man kunnet, fordi ledelseslinjen og alle indsatser er forankret i 

viden om kerneydelsen. Vi ser en ledelseslinje, som er klar og med en chef, der kender området, 

som har kunnet tage ansvar for udviklingen pga. den grundlæggende forståelse for opgaven. Vi ser 

en struktur, der understøtter de enkelte enheder, og vi ser en administration, som er tilpasset 

opgaven. Her er intet overflødigt  og opgaverne løses. FUplanen kører og den fungerer.  

Vi har set et øget samarbejde med skolerne, nu har samarbejdsaftaler er blevet obligatoriske.  

 

Med det foreliggende forslag til omorganisering, ser vi fortsat fokus på områdeledelse således at 

skoleledere, dagtilbudsledere og FU ledere vil referere til den forvaltningschef, der har det 

geografiske område, og dermed ikke til den fag-faglige chef for området. Tværfaglighed er godt, 

men fungerer bedst, når der er styr på fagligheden. Derfor er det også fagligheden som 

ledelseslinjen skal tage afsæt i.  

Med områdeledelse har vi fået fokus på 0-18 år og det tværfaglige, men vi har savnet fokus på det 

faglige, som med fokus på opgaven har stået i spidsen for udviklingen.  

http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=155
http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=156
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Vi anbefaler at fokus på det tværfaglige fastholdes i forpligtende netværk, hvor man har fokus på at 

etablere forpligtende samarbejdsaftaler.  

Vi ser gerne FU indgå i tværfaglige netværk, men vi håber at man med respekt for udviklingen i FU 

vil fastholde den fagfaglige ledelseslinje 

 

I forslag 2. foreslås 5 forvaltningschefer, med ansvar for 5 område. Nu med en ’chef for sårbare 

børn og unge’. Dette er en opgave, der er tværfagligt, og ikke skal have en fag-faglig chef.  

 

For FUområdet betyder forslaget om ny struktur også, at man vil udvide med FUledere og 

viceledere og spare på fritidsledere (6 stk). Man etablerer mere topledelse og sparer på ledelse som 

er tæt på opgaven. FU har ikke efterspurgt mere topledelse, så det er stik imod, hvad man må 

forvente i en sparerunde. Vi anbefaler denne model:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er uhensigtsmæssigt, at man vil rykke bydækkende indsatser og opsøgende medarbejdere ind 

under en kontorchef. Det er stik imod hensigten i FU om at løse opgaverne, der hvor de er.  

De bydækkende indsatser og gadeplan er kerneydelse ikke administration  

Link til høringssvaret  

 

 

Læs også om hvordan nedskæringerne rammer på de andre områder 

Udkast til høringssvar på dagtilbuds og SFO området 

 

http://www.aafo.dk/Filer/H_ring__ndring_af_strukturen_p__Fritids_og_Ungdomsskoleomr_det.docx
http://www.aafo.dk/Filer/H_ringssvar_fra__rhus_For_ldreorganisation.docx

