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Forældrenævnet håber, at sommeren ikke bliver 
ødelagt af en ny sparerunde...Vi holder vejret, 
og er klar, hvis det skulle ske. Rådmanden for 
Børn og Unge har tidligere varslet besparelser 
i Århus. Læs Rådmandens pressemeddelelse 
og FNÅ’s svar ” Hold jer væk fra børneområdet” 
på www.forældrenævnet.dk. 
Som annonceret sidst sætter dette nyhedsbrev 
fokus på FNÅ’s 5 mærkesager, derfor er det 
længere end sædvanligt. Men tag jer tid og kom 
tæt på FNÅ . Vi modtager som altid meget ger-
ne kommentarer til indholdet. Og vi hører altid 
meget gerne om jeres oplevelser som forældre 
til børn i daginstitutioner og SFO’er i Århus.

5 mærkesager...
1. Mer’ forældreindflydelse 
Nedlæg områdestrukturen

I 2006 skulle der spares 40 mio. kr. på ”sam-
drift af institutioner”. Institutionerne blev samlet 
i dagtilbud ledet af dagtilbudsledere og øverst 
områdechefer. Fritidshjemmene blev nedlagt 
og ’integreret’ i SFO. Stod det til FNÅ skulle 
områdestrukturen nedlægge og de mange le-
delseslag fjernes sammen med de mange 
meningsløse opgaver som institutionerne og 
SFOerne  er blevet pålagt og i stedet udvikle 
en organisationsform med fokus på indhold og 
kerneopgaver. Strukturen har betydet tab af 
indflydelse for forældre, mindre tid til børnene 
pga. forhøjet mødefrekvens på forvaltning og 
i ledelsesteams samt reducerede budgetter/
dårligere normeringer. Strukturen betyder øget 
topstyring, mere kontrol og mindre frihed. Dertil 
kommer en tendens til ensretning og lukning af 
små enheder, så mangfoldigheden forsvinder.  
Alt tyder endda også på at strukturen er om-
kostningstung, da den har betydet to ekstra le-
delseslag, som betyder EKSTRA LØNUDGIF-
TER PÅ CA. 60. MIO. KR. OM ÅRET!!! 

Den bebudede besparelse er for længst ”spist 
op” af lønudgifter til ledere. BUPL har i 2007 
lavet beregninger der viser, at halvdelen af be-
sparelsen er taget fra institutionernes budget 
uden om ledelsen – og dermed altså direkte fra 
børnene: se link til beregningerne på www. for-
ældrenævnet.dk 

Læs: Stiften: ”Skarp forældrekritik af mere bu-
reaukrati”: 
Læs: FNÅ i Information: ”Dårligere og dyrere 
ledelse”

2. Nuanceret børnesyn

FNÅ går ind for, at der skal være plads til for-
skellighed, at børn ikke skal testes og kom-
petencevurderes i daginstitutioner og SFO’er, 
men derimod anerkendes og mødes der, hvor 
de er. Der skal være plads til forskellighed også 
i institutionsudbuddet. I dag er der i Århus Kom-
mune en uheldig tendens til at store integre-
rede institutioner opgraderes på bekostning af 
små enheder, børnehaver og vuggestuer; der 
satses på ’børnebyer’, som det hedder med 
kommunal retorik. Det er uheldigt for de børn 
og forældre, der af den ene eller anden grund 
ønsker og/eller har bedst af små enheder. For-
ældrenævnet går ind for mangfoldighed. Børn 
skal ikke betragtes som legoklodser, der skal 
tilpasse sig forvaltningens hensyn til smidighed 
i administrationen.
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3. Minimumsnormeringer
  Ja tak!
FNÅ tager afsæt i eksperters anbefalinger som 
blandt andet er fremsat i rapporten, ”Børneha-
vens betydning for børns udvikling”, udgivet ved 
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i 
2009. Konklusionen er at kvaliteten i daginsti-
tutioner påvirker børns kognitive, sociale og fø-
lelsesmæssige udvikling. Særligt er det påvist 
at socialt udsatte børn klarer sig bedre, hvis de 
har gået i et pædagogisk tilbud med fokus på 
kvalitet. 
Kvaliteten sikres bl.a. af et tilstrækkeligt antal 
uddannet personale. Derfor støtter FNÅ indfø-
relsen af minimumsnormeringer, som tager ud-
gangspunkt i institutionernes behov. 
Dette er på linje med forslag stillet af  forældre-
organisationen FOLA og BUPL.

80 % af forældrene ønsker minimumsnorme-
ringer - viser en undersøgelse fra Capacent.

4. Ned med taksterne!

  
Det er for dyrt at få passet børn i Århus! Og det 
skyldes ikke at kvaliteten er i top.

På Århus Kommunes hjemmeside finder man 
oplysninger om forældrebetaling og bruttodrifts-
udgifter pr. måned. For et 3-6 årigt barn på fuld 
tid udgør børnehavens barnsbestemte budget 
62 %. Dvs. at 38 % af de udgifter, som indreg-
nes i kommunens forældrebetalingsgrundlag/
bruttodriftsudgifter går til andet end børnerela-
teret personale, herunder ledelse, indsats for 
børn med særlige behov, mere eller mindre un-
derfundige tiltag fra forvaltningen, mv. 

Forældrebetalingen i en SFO i Århus udgør 
næsten 50 % af udgifterne for pladsen! Det er 
næsten dobbelt så meget som i dagtilbuddene,  
selv om SFOen dækker langt færre timer og hol-
der en langt dårligere normering. Det er stærkt 
bekymrende, at forældre på den baggrund be-
gynder at tage deres børn ud af SFOerne. 

5. Kvalificer 
deltidsordningen
FNÅ arbejder på at den annoncerede deltids-
ordning ikke bliver en ’miniudgave’ af modul-
ordningen. Forældrenævnet vil afværge, at 
Århus kommune viderefører den skæve model 
for beregning af forældrebetalingen for en del-
tidsplads, som blev indført i forbindelse med 
modulordningen. 
Forældrenævnet anbefaler takstnedsættelser 
for alle i stedet for et ekstra ordinært tilskud til 
deltidspladserne. Dette forslag er fuldt finansie-
ret. Se www.forældrenævnet.dk her foreligger 
bevismateriale for at takstgrundlaget i Århus 
Kommune er unfair – fordi alle ikke betaler en 
lige andel af det en plads koster.
Deltidsordningen må ikke, som modulordnin-
gen var, være en sparemekanisme – der skal 
være fuld overensstemmelse mellem udgifter 
og budget i institutionerne.  
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Forældre sat uden 
for indflydelse i 
børnehaves 
lukning
Forældrenævnet repræsenterer forældre over-
for kommunen i en grotesk sag om lukning af 
en børnehave i Skæring. Sagen er et skræm-
meeksempel på, hvordan også store beslut-
ninger træffes uden at forældrene bliver hørt. 
Forældrene blev som led i en bevidst plan først 
informeret om lukningen et halvt år efter at be-
slutningen var truffet. Dette fordi man på forvalt-
ningen (kommunen) mener at en kort proces gi-
ver færrest problemer, uagtet at det betyder at 
forældrenes høringsret svigtes. 
Lukningen ligner en opprioritering af integre-
rede institutioner på bekostning af rene bør-
nehaver og vuggestuer – FNÅ er selvfølgelig 
ikke imod integrerede institutioner, men går ind 
for mangfoldighed. Det troede vi indtil for nylig 
også at Århus Kommune gjorde…
Læs mere Stiften: ”Byråd ind i sag om luk-
ningstruet børnehave”: ”Lukningen af en bør-
nehave i Skæring har udviklet sig til en juridisk 
tvist, der handler om, hvorvidt forældrene skal 
høres eller ej, når kommunen vil lukke en in-
stitution”:http://stiften.dk/article/20100512/
AAS/705129937/1002. 
Sagen blev på byrådsmødet onsdag d. 9. juni 
henvist til behandling i Børn og unge-udvalget 
på opfordring af flere partier, der støtter foræl-
drene og FNÅ i at sagen er betændt! Læs FNÅs 
henvendelse til politikerne forud for behandlin-
gen på www.forældrenævnet.dk
Forældrenævnet udøver bistand til udformning 
af klager, pressestrategisk rådgivning og sidder 
med ved diverse møder med forvaltning og po-
litikere. 

Er dit barns institution lukningstruet? Er du ble-
vet spurgt om din mening - er dit forældreråd 
eller dagtilbudsbestyrelse? Skriv til FNÅ på 
post@foraeldrenaevnet.dk 

Børnenes Hus
Forældrenævnet har taget initiativ til at oprette 
en aktionsgruppe for bevarelse af Børnenes 
hus. Der er plads til flere deltagere i aktions-
gruppen.
det første møde bliver efter sommerferien med 
mindre der sker noget afgørende nyt – vi holder 
øje! 
Læs FNÅs debatindlæg om Børnenes hus ”En 
rullende skandale… ” http://jp.dk/indland/aar/
meninger/article2051426.ece
Se også Facebook gruppen: Bevar børnenes 
hus.

Husk Forældrenævnet på Facebook – væggen 
opdateres jævnligt - følg med i debatten i grup-
pen – kommenter dagens presselink – mød 
dine politikere.


