
JA TAK TIL LIV OG GLADE DAGE 
I NØRAGER BØRNEHAVE 

 
Lige nu er det nødvendigt at passe ekstra godt på Nørager Børnehave. Det har vi 
prøvet før – med held. Så lad os gøre det igen. 
 
Vores børnehave er nævnt i det sparekatalog, som Børne- og Ungdomsudvalget i 
Norddjurs Kommune netop har udsendt til høring.  
 
’Opsigelse af driftsaftale med Nørager Børnehave’ hedder forslag S316. Det er et af 
17 forslag til besparelser, som Børne- og Ungdomsforvaltningen har fremlagt.  
 
Politikerne har sendt alle forslag til høring med svarfrist 17. maj kl. 10. Udvalget 
beslutter 25. maj hvilke spareforslag, der skal indgå i det samlede Katalog 2017.  
Udvalget skal levere 8 millioner kr. af de 27 millioner, som Norddjurs Kommune 
årligt skal spare til regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag 2017-2020.  
 
Hvis det administrative forslag overlever politisk, skal driftsaftalen opsiges pr. 1.10. i 
år, når kommunens budget er vedtaget. Vi har ni måneders opsigelse, så pr. 1. juli 
næste år kan det være slut som selvejende institution med driftsoverenskomst med 
Norddjurs Kommune. Og vore børn skal så fordeles mellem Vivild og Allingåbro 
Børnebyer. 
 
Det spares der 125.000 kr. på i resten af 2017 og dernæst en halv million om året. 
Besparelsen skulle egentlig være 1,2 millioner kr. årligt fra 2018. Men forvaltningen 
har taget højde for, at Nørager Børnehave videreføres som privat daginstitution, som 
kommunen også skal bidrage til, bare ikke nær så meget. 
 
I bestyrelsen for børnehaven har vi det selvfølgelig sådan, at dertil skal det 
overhovedet ikke komme. Og vi kender vores lokalsamfund godt nok til at vide, at vi 
alle står sammen om vores dejlige sted for små og lidt større børn.  
 
Vi danner sammen med Nørager Beboerforening en lille tænketank på tværs, der skal 
samle informationer og sprede dem ud. Vi orienterer undervejs og ved, at vi kan regne 
med hjælp og støtte fra alle sider, hvis/når det bliver nødvendigt.  
Der er forældremøde med valg onsdag 27. april kl. 19. Der snakker vi også videre om 
hvem, der kan og vil gøre hvad. 
 
 

Men lige nu skal vi råbe et højt ja tak  
til fortsat liv og glade dage i Nørager Børnehave. 

 
Så: Skaf et barn eller to, kontakt dit byrådsmedlem, skriv brev til avisen. 
Brug egen og børnehavens Facebook-profil.  
Brug www.noeragerdjursland.dk. Brug www.noeragerboernehave.dk  
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