
 Åbent Brev til Per Junker, Planlægningschef i Børn og Unge Århus Kommune 
 
   
Hvorfor har du glemt os?  

Vi får flere børn i Solbjerg end du forudser Per Juncker!  
   
Efter at have læst din udtalelse i JP Århus, d. 17.09.09 i artiklen ”Forældre må køre langt efter pasning” står 
vi tilbage med en blanding af glæde og frustration. Glæde over, at du er opmærksom på fejl i prognoser, når 
det drejer sig om nyankomme småfolk, men i frustration over at du har glemt os i Solbjerg. Forældregruppen 
Pas Mig I Solbjerg gjorde kraftigt opmærksom på fejl i børneprognoserne allerede i 2007, men her to år efter 
står vi fortsat uden pasning til vores børn.  
   
Tal fra Århus Kommune viser bl.a. at det samlede antal børn i Solbjerg under 6 år er 428 børn pr. juli 2009, 
hvilket er 43 børn mere end kommunen prognosticerede i 2007.  
     
I 2009 er der indtil videre blevet født mindst 44 børn i Solbjerg. Med udstykninger af endnu flere grunde til 
nybyggeri, mener vi at bekymringerne for endnu større pasningsproblemer i Solbjerg er på sit rette.  
   
Kommunens befolkningsprognose er imidlertid ikke de eneste opgørelser fra Århus kommune der kan 
vildlede såvel borgerne som beslutningstagerne for dagtilbuddene i Århus.   
   
Ifølge opgørelse fra B&U planlægning er der sammenlagt 107 nominerede vuggestuepladser i Solbjerg, men 
institutionerne i Solbjerg er bygningsmæssigt planlagt til 8 vuggestue børn mindre. Det betyder at Århus 
kommunes opgørelse viser en overbelægning på 4 vuggestue børn, mens det faktiske tal er 12 vuggestue 
børn.  
   
Tilbage står vi med spørgsmålene: Bliver der fulgt op på de upræcise prognoser og statistikker, og har du 
Per Junker taget højde for fejlberegningen i prognoserne for de kommende år? Det er vigtigt for politikerne 
som bruger tallene som beslutningsgrundlag når de tager stilling til om der skal oprettes flere 
institutionspladser i vores lokal område. Bliver forstæderne også kigget i sømmene eller er der kun fokus på 
Århus Centrum?  
   
   
Med venlig hilsen  
   
PMIS - Pas Mig I Solbjerg 
   
 


