
Åbent brev til Gert Bjerregård, Rådmand Børn og Unge Århus Kommune 
   

Hvornår får vi løst pasningsproblemet i Solbjerg? 
 
Ved indvielsen af institutionen Hasselhuset i Solbjerg, gav du Gert Bjerregård os hånden på, at du ville sørge 
for at løse pasningsproblemet i Solbjerg. Vi har ikke hørt noget fra dig? Hvorfor?  
   
Per Juncker fra B&U Planlægning siger i JP Århus d. 17.09.09 i artiklen ”Forældre må køre langt efter 
pasning” at børnetalsprognoserne for Århus midtby ikke stemmer, og at der er langt flere børn end antaget. 
Vi kan konstatere at det samme i høj grad gælder for Solbjerg, og vi oplever nu konsekvenserne heraf.  
  
Udmeldingerne fra såvel det lokale dagtilbud som Pladsanvisningen er, at alt er optaget i Solbjerg og at der 
først er udsigt til ledige vuggestuepladser i Solbjerg engang til sommer 2010. Da der ingen pladser er nu, 
hvordan skal alle de børn som får behov for vuggestuepladser fremover løses, i betragtning af vi i forvejen 
har 44 børn i Solbjerg, som passes udenfor byen?  
   
Det er en stor stressfaktor ikke at kunne overholde sin barsel, eller måtte sige sit job op, fordi det ikke er 
muligt at få børnene passet. Det gør børnene til kastebold mellem midlertidige ordninger, der hverken er 
godt for barnet, eller gør det muligt at få en hverdag til at hænge sammen.  
   
Ved oprettelse af permanente dagtilbudspladser i Solbjerg, vil kommunen kunne forbedre pasningsgarantien 
og flere forældre fra kommunens yderområder, vil få mulighed for at få deres børn passet i nærområdet. Når 
børn i førskolealderen bliver passet i eget nær område, understøtter det de forskellige udviklingstiltag, der 
igangsættes lokalt.  
  
Der er i dag underskud af institutionspladser i Midtbyen, hvilket blandt andet skyldes, at der er en del børn 
fra yderområderne, der passes i Midtbyen. De ekstra pladser i Solbjerg kan afhjælpe det aktuelle behov for 
flere pladser i Midtbyen, og der vil således være et mindre behov for at opføre dagtilbudspladser på dyre 
midtbygrunde. Ligeledes vil Solbjerg kunne aflaste pasningsproblemerne i Tranbjerg, Holme og Beder, ved 
at børnene ikke optager pladser i andre anvisningsdistrikter. Børnefamilierne vil opnå mere glæde, 
engagement i hverdagen, mulighed for søskende, færre timer på landevejene - et godt familieliv  
   
Tilbage står vi med spørgsmålene: Hvornår kan vi forvente en løsning på pasningsproblemet i Solbjerg? 
Hvornår ser man nye institutioner skyde op i forstæderne, som har haft problemerne længe?  
   
Og endeligt, har I bedt Per Junker om at rette fejlene i børnetalsprognoserne, når det er dem I og 
områdecheferne bruger som beslutningsgrundlag for etablering af nye institutioner?  
  
Vi ser frem til at høre fra dig. 
  
Med venlig hilsen  
   
PMIS - Pas Mig I Solbjerg  
  
  
 


