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Kære 
forældre!
FNÅ arbejder for at 
besparelserne ikke 
falder på det 
børnenære arbejde. 
Forskere harpåpeget, at de
lave normeringer i de danske 
børne-institutioner har 
en negativ indvirkning 
på vores børn. At spare 
yderligere på børnene
e r  u a n s v a r l i g t .   
U d g i f t e r n e  t i l  
specialområdet
i Århus vokser 
støt. Når man 
beskærer 
normalområdet, betyder det at børn, der har 
brug for ekstra omsorg, støtte og voksenkontakt 
svigtes i institutionerne og skubbes ud i special-
området. Det er omkostningstungt økonomisk 
set, men dybt tragisk for det enkelte barn. 

Skal der spares – så invester i børnene, det be-
taler sig på den lange bane - se SFI-rapporten 
”Børnehavens betydning” på www.forældre-
nævnet.dk. 

Spar på ledelse, 
administration, 
rapporter, konsulenter, 
undersøgelser, 
videnscentre mv. 
- IKKE på børnene
Læs FNÅs konkrete forslag til besparelser på . 
www.forældrenævnet.dk

Se borgernes forslag til besparelser på kommu-
nens hjemmeside: www.sammenomårhus.dk

Budgetinfo
Besparelserne er meldt ud som rammebespa-
relser på de enkelte områder inden for børn og         

unge. Politikerne er enige om, at det vil gøre 
ondt på den enkelte stue. Politikerne må 

erkende, at det skal afværges og at der kun 
må skæres på steder, der ikke kommer børnene 
direkte tilgode. Politikerne har meldt, at ad-
ministrationen vil blive gået efter med en ’tæt-
tekam’. Det har ført til en besparelse på 8 mio. kr. 
i Børn og Unge-magistraten. Til sammenligning 
skal der spares 75 mio. kr. på daginstitutioner, 

dagpleje og SFO – og 57 på skolen.

Udmeldt fordeling af besparelser i B&U i 2011:
Daginstitutioner og 
dagpleje

59 mio. kr. 

SFOer 16 mio. kr. 
Skole 57 mio. kr. 
Central 
administration*

mio. kr. 

*Centraladministrationen  er f.eks. omkostninger til 
personale der ikke er ansat i daginstitutioner.

Konsekvenser af besparelsen, hvis man 
omsætter hele besparelsen til personaletimer:
21 færre personaletimer i 36 børns 
vuggestue 
19 færre personaletimer i 60 børns 
børnehave
18 færre personaletimer i SFO med 100 
børn

Læs FNÅs detaljerede budgetorientering på 
hjemmesiden!
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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

’Høringsfarce’
FNÅ finder tidsplanen for vedtagelse af spare-
forliget kritisabel. En høringsfase på 14 dage 
er ikke nok, når forældre i råd og bestyrelser er 
høringspart. Der arbejdes frivilligt, det bør der 
tages særligt hensyn til. Byrådet starter 1.be-
handling af besparelsesforslag inden udløbet af 
høringsfasen. Udvalgsbehandling og foretræ-
det for økonomiudvalget sker samme dag som 
høringsfristen udløber den 17. januar. Dette gi-
ver ikke politikerne tid til at læse høringsmate-
rialet. Læs FNÅs pressemeddelelse herom på 
www.forældrenævnet.dk.

Til råd og bestyrelser
Først tillykke herfra med valget til alle nye råd 
og bestyrelser. Husk at vælge en kontaktperson 
til FNÅ – se hvordan på www.forældrenævnet.
dk
FNÅ opfordrer jer til at afgive høringssvar på 
sparekataloget, når det kommer trods den korte 
høringsfase!
OBS SFOforældreråd har selvstændig hør-
ringsret.

Borgermøde d. 8. november
Århus kommune inviterer til borgermøde om 
besparelserne kl.: 19:00 i rådhushallen.

SFO går glip af takstfald 
Besparelser betyder serviceforringelser og ud-
løser derfor et takstfald på 3 % i institutionerne. 
Men pga. stigning i udgifter til børn med handi-
kap på SFOområdet betyder det, at SFOerne 
også sættes op i takst med 1,06 %. SFOerne 
går derfor glip af takstfald på 1,6 %, men ikke 
af serviceforringelserne.  Se indlæg fra FNÅ på 
www.forældrenævnet.dk

Modulordningens afløser
Modulordningen erstattes af en deltidsordning 
læs mere herom på www.forældrenævnet.dk


