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Pressemeddelelse fra Forældrenævnet i Århus  

Sparekniv svinges endnu engang med bind for øjnene. Det får nu Forældrenævnet i Århus til at 

kræve synlige normeringstal i daginstitutioner og SFOer. 

Der er igen lagt op på til besparelser på børneområdet. Magistraten har bl.a. foreslået, at man 

reducerer SFOernes personalebudget til børnene med 3,5 % og at børnehave-alderen nedsættes 

til 2 år og 9 måneder, hvilket skal give en besparelse på ca. 42 mio. kr. Både besparelsen på SFO 

og på dagtilbud er fremlagt som ren nedskæring på personale.  

 
Ifølge budgetmaterialet er børnehavealderen nedsat i en række andre byer. I Udviklings Forums 

undersøgelse fra 2010, ”Evaluering af den ændrede børnehavealder”, kan man læse, at 
børnehavealderen i de andre kommuner er nedsat for bl.a. at leve op til pasningsgarantien. 
Kommunerne har ifølge rapporten oplyst, at personalenormeringen for børn under 3 år er fastsat 
som personalenormeringen i vuggestuer, så børnehaverne har fået ressourcerne med, hvis 

børnene starter før 3 år i børnehave (se s.11). Sådan bliver det ikke i Århus. Her er det en renlivet 
spareøvelse. Undersøgelsen fremhæver en lang række alvorlige konsekvenser, som følger af 
nedsat børnehavealder. Konsekvenserne som altså vel og mærke er fulgt med, også selv om man 
har bevaret en alderssvarende normering i børnehaven! I Århus følger der ikke en krone med.  
 

”Det værste ved de her sparerunder er nærmest, at de altid gennemføres med bind for øjnene. 

Man reducerer igen og igen i personalet uden at nogen ved, hvordan personalenormeringen reelt 

ser ud. I budgetmaterialet står der stadig, at vi har en højere kvalitet på pasningsområdet end i 

andre byer. Hvis det er sandt, så bevis det!” lyder det fra FNÅs formand Morten Bowman: ”FNÅ 

kræver synlige normerings-tal for alle institutioner og SFOer. Og vi vil have tallene på stueniveau, 

så vi reelt kan få indblik i vores børns dagligdag. Fortæl os, hvad vi får for vores penge. Hvis det er 

rigtigt, at der godt kan undværes personaler, fordi kvaliteten er så høj og normeringen fantastisk, 

så kan politikerne jo sige ja med god samvittighed til de foreslåede besparelser. Hvis man nu tager 

fejl, og det viser sig at normeringerne rent faktiske er elendige, ja så må man jo som ansvarlig 

politiker overveje nøje, om man alligevel vil svinge kniven over børnene.”  

 

Morten Bowman fortæller at FNÅ ved flere lejlighed har efterspurgt en reel undersøgelse af den 

gældende normering. Men ingen politikere har indtil videre sagt ja. ”Man kan bare ikke forstå, at 

politikerne ikke ønsker at kende konsekvenserne af deres beslutninger. I rød blok gik man til valg 

på bl.a. minimumsnormeringer og fast loft for børnehavealderen på 3 år. I Århus sidder de 

selvsamme partier og er med til at beslutte nedsat børnehavealder og en personalereduktion, som 

nok næppe ender på et anstændigt minimumsnormeringsniveau, men som nok snarere resulterer i 

nyt lavmål for de århusianske børneinstitutioner. Det virker noget hyklerisk.” 
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