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Kære forældre :-(
I FNÅ havde vi håbet, at dette nyhedsbrev ikke 
skulle handle om besparelser. Tænk, hvis vi 
havde modtage et budgetudspil baseret på politisk 
mod og en økonomisk prioritering, der viste at 
politikerne har erkendt, at det på alle niveauer 
betaler sig at invester i børn.
Desværre bliver også dette nyhedsbrev et af de 
dystre. Det er besluttet, at der godt kan høvles 
mere af vores børns velfærd. Der skal denne 
gang spares 106 mio. kr. på børnene... 

FNÅS krav til politikerne
FNÅ har stillet krav om synlige normeringstal 
for institutioner og SFOer. Tallene bør opgøres 
på stueniveau, så man reelt kan få indblik i 
børnenes dagligdag og den gældende 
normering. Men ingen politikere har indvilliget. 
I FNÅs undrer vi os over, at politikerne ikke 
ønsker at kende konsekvenserne af deres 
beslutninger.

Besparelser på 
dagtilbud
I spareforslaget blev der fremsat forslag om 
børnehavestart ved 2 år og 9 mdr. Dette er æn-
dret til 2 år og 11 mdr. I FNÅ er vi lettede over, 
at det ikke gik så galt, som først udmeldt. Vi har 
kæmpet for at forhindre det. Vi har redegjort for 
konsekvenserne i den lokale dagspresse og på 
TV2Ø. Vi har distribueret evalueringen af de 
dystre erfaringer fra Fredriksbjerg Kommune 
(Udviklings Forum, den ændrede børnehave-
alder, 2010.) Og vi har diskuteret med politi-
kerne.  

Det er et skråplan at nedsætte børnehave-
alderen. Børn bliver ikke børnehaveparate alt 

afhængigt af kommunens økonomi. Nedsat 
børnehavealder er en manøvre, der rammer 
normeringen massivt også når det drejer sig 
om 1 mdr. Man sparer 18,9 mio. kr. alene ved 
at reducerer i personalet. 
Men derudover skal der også spares yderligere 
37,6 mio.kr., svarende til 3,1 % af budgettet til 
personale. 
I alt ender den samlede besparelse på dag-
tilbud på 4,7 %. Det kommer til at betyde, at 
der i gennemsnit bliver fjernet 22 personale-
timer i en standartinstitution. 

Besparelser på SFO’erne
I budgetforslaget blev der lagt op til yderligere 
frirum til at bruge SFOens ressourcer i under-
visningen. Partierne var heldigvis enige om at 
den nuværende fleksibilitet er nok. Århus har i 
forvejen en af de dyreste SFOer på landsplan. 
Det skulle gerne spejle sig i kvaliteten og ikke 
’bare’ indgå som en del af undervisningsbud-
gettet. 
Der er udmeldt en besparelse på 3,5 % af SFO-
ernes budget til personale. Dette svarer til at 
der i en SFO med 250 børn bliver fjernet 22 
personaletimer. FNÅ vil opfordre politikerne til 
at tager SFO’erne alvorligt. 

Yndige dukkebørn har ikke brug for omsorg...



www.forældrenævnet.dk           Email: post@foraeldrenaevnet.dk      Mobil: 25 48 17 31

NYHEDER EFTERÅR 2011

Børn og unge med 
handikap
Tidligere blev der vedtaget en ny budget-
model for handikapområdet. Alle midler til børn 
med handikap skal fordeles jævnt ud til dag-
tilbud og SFOer. Høringsparterne som bl.a. 
tæller FNÅ, handikaporganisationerne, BUPL 
og FOA, har udtrykt ønske om flere kriterier for 
ressourcetildeling. FNÅ har taget initiativ til et 
fællesmøde for disse parter og en appel om at 
indføre flere kriterier er afsendt til byrådet. 
Tildelingen af ressourcer til børn og unge med 
de sværeste handicap vil fortsat være individuel 
og vil ske centralt, men først skal området 
beskæres med 5 %! 

Børnenes hus trues igen 
af lukning

FNÅ kan ikke støtte, at man nedlægger Børne-
nes hus! Børnenes Hus er et unikt samlingssted 
og udflugtsmål for hele kommunens børneha-
ver, dagplejer og SFOer. Pengene som Århus 
Kommune indbringer ved salget af grunden 
skal bruges til udvikling af godsbanearealet og 
til ”et børnemiljø” i Sølystgade med dagtilbud 
og klub.

Børnenes hus. Foto bragt i Stifen

FNÅs spareforslag 
FNÅ har udarbejdet alternative spareforslag. 
Gennemføres disse kan man undgå at sænke 
børnehavealderen og omtrent undgå besparelser 
på SFOerne.
1. Det er uforsvarligt, at man fortsat vælger at 

drive en underfinansieret deltidsordning i 
Århus. Hæves betalingen for deltidspladser, 
så alle betaler 25 % af det en plads reelt 
koster, vil institutionerne kunne friholdes for 
en besparelse på ca.17,6 mio. kr.(brutto) 

2. Lukkedage d. 24. og 31. december vil 
kunne spare kommunen for 1,5 mio. kr.

3. Forældre-tilfredshedsundersøgelsen koster 
ca. 2,1 mio. kroner. FNÅ foreslår at den ud-
skydes til at der er råd til den.

4. Hvis børnehavealderen ikke nedsættes kan 
man disponere over de afsatte 2 mio. kr. til 
at gøre børnehaverne vuggestueegnede.

Sammenlagt alternative besparelser ialt :23, 2 mio. kr. 
( se budgetorientering på www.foraeldrenaevnet.dk )

FNÅs initiativer
1. Vi orienterer alle medlemmer 
2. Skriver høringssvar
3. Foretræde for økonomi-udvalget
4. Debatterer budgettet i medierne og på 

Facebook
5. Er i løbende dialog med politikerne
6. Opstiller andre mulige spareforslag
7. Inviterer til demonstration ved rådhuset i for-

bindelse med 2. behandlingen af budgettet 
d. 13. oktober kl. 15.30

8. Vi modtager meget gerne opfordringer og 
ideer til andre tiltag, der forholder sig til de 
kommende besparelser på børneområdet.

9. Vi videresender gerne opfordringer/informa-
tioner fra forældre til forældre. 

Skriv til os på post@foraeldrenaevnet.dk 
eller ring på tlf. 25 48 1731
 

     


