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Budget 2016 – forslag til rammebesparelse på Børn og 
Ungeområdet

sendt i høring på møde i Udvalget for Børn og Unge d. 5. maj 2015
Høringsperiode: 6. maj 2015 – 19. juni 2015

Liste over høringssvar

Nr. Høringssvar 

1. BUPL Tillidsmandsgruppen for de kommunale Dagtilbud

2. BUPL

3. Dagtilbudsområdet Børnebyøster MED-udvalg 

4. Dagtilbudsområdet Børnebyøster - Forældrebestyrelsen

5. Dagtilbudsområdet EGEBJERG – Forældrebestyrelsen

6. Dagtilbudsområdet EGEBJERG – MED

7. Dagplejens bestyrelse

8. Dagplejens lederteam

9. Dagtilbudsområdet Sundet – forældrebestyrelse, MED-
udvalget og ledelsesteamet

10. Dagtilbudsområdet Vesterlunden – forældrebestyrelse

11. Dagtilbudsområdet Vesterlunden – MED-udvalg

12. Dagtilbudsområdet Østerdalen - bestyrelse, MED-
udvalget og ledelsesteamet
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13. FYRTÅRNET – Bestyrelserne, MED-udvalg, personale og 
ledelse

14. Familieafdelingen 

15. Handicaprådet

16. Sektor MED Børn og Unge

17. Issø-skolens skolebestyrelse

18. Issø-skolens MED-udvalg

19. Nymarkskolens skolebestyrelse

20. Rantzausminde Skoles skolebestyrelse 

21. Skårup Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg

22. Stokkebækskolens skolebestyrelse

23. Thurø Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg

24. Tved Skoles skolebestyrelse

25. Tåsingeskolens skolebestyrelse

26. Vestermarkskolens skolebestyrelse

27. Vestre Skoles skolebestyrelse

28. Ørkildskolens skolebestyrelse

29. Økildskolens ledelse
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30. Resurcepædagogerne

31. TR-grupppen for pædagogmedhjælperne og de 
pædagogiske assistenter, PMF Fyn

32. Svendborg Juniorklub



Til udvalget for Børn og Unge.                                                                                                             D.27.maj 2015. 
 

En maj-eftermiddag i Svendborg. 
18 kommende skolebørn skal spise eftermiddagsmad sammen med en pædagog. Eskild klovner rundt, 
Tobias vil ikke ind fra legepladsen og Sofie græder, fordi hun savner sin mor. Pædagogen skal med sin 
faglighed og nærvær støtte Eskild, så han oplever større selvsikkerhed. Hun skal løse konflikten med Tobias, 
så han atter inddrages i fællesskabet. Sofie skal anerkendes og trøstes, så hun oplever sig mødt. Samtidig 
skal pædagogen have overblik på resten af gruppen og fortælle en historie. 
 
Vi har i tillidsmandsgruppen for pædagoger, ansat i Svendborg kommunes dagtilbud, med stor interesse 
fulgt med i den seneste tids debat ift. normeringer i dagtilbud, og den betydning det har for børns 
udvikling, læring og dannelse.  
Vi ved fra undersøgelser, at kvalitetsinstitutioner bl.a. er kendetegnende ved en høj normering og en stor 
andel af uddannede personale. Samtidig ved vi at investeringer i børns første 6 leveår, giver det største 
afkast i menneskelig kapital (Se bilag 1).   
 
Vi har læst og forsøgt at forstå de forskellige analyser og nøgletal, som er blevet præsenteret i forhold til 
normeringer mm i Svendborg Kommunes dagtilbud. Det handler bl.a. om KORA’s kortlægninger og den 
seneste Benchmarkanalyse som blev fremlagt i december 2014.  
 
På mødet i udvalget for Børn og Unge d. 13.1 2015 blev en tabel, som viser antal børn pr. voksen i 
Svendborg kommunes kommunale og selvejende dagtilbud i perioden 2009-2013 fremlagt. (Tabellen 
inkluderer alt pædagogisk personale og ledelse i dagtilbuddene).  
 

 
2009  2010  2011  2012  2013  

Antal  -   rige  r. voksen  2,8  2,8  3,0  2,9  3,0  

Antal  -   rige  r. voksen  5,4  5,5  5,9  5,8  5,9  

Fra referatet fra Børne- og Ungeudvalgsmøde 13.1.2015. 
 
I Benchmark-analysen o gøres antal ”børne oint”  r. fuldtidsmedarbejder (hvor et børnehavebarn tæller 1 
point og et vuggestuebarn tæller 1,974 point) til 5,6. Dette betyder at Svendborg kommune har det anden 
laveste niveau i forhold til de kommuner der sammenlignes i analysen. 
 
N r man ser    ovenst ende tal, kunne man umiddelbart tænke: ”det ser da meget godt ud i Svendborg 
kommunes dagtilbud”. Der o listes da ogs  i Benchmark-analysen handlemuligheder i forhold til at sænke 
serviceniveauet og opnå et økonomisk potentiale.  
 

 Sænke andelen af vuggestuepladser. 
 Nedsætte normeringen, dvs. hæve antal børnepoint pr medarbejder. 
 Sænke niveauet af uddannet personale. 

 
Vi vælger at sende dette brev til jer, fordi vi har meget svært ved at genkende ovenstående fremstilling af 
vilk rene i dagtilbuddene i den hverdag, vi har herude i ”virkeligheden”! 
 
Vi vil forsøge at beskrive, hvor mange børn der i virkeligheden er i forhold til de medarbejdere, som er til 
rådighed i det direkte samvær med børnene.  
 
Vi håber at vi, med denne henvendelse, vil kunne forhindre at I seriøst overvejer, at anvende nogle af de 
handlemuligheder Benchmark-analysen peger på! 



Normeringen i praksis. - En typisk dag i en børnehave i Svendborg kommune. 
Sådan ser en mandag i dec. 2014 ud, når alle 75 børn (3-5 år) og 10 personale (6 pædagoger, 3 
medhjælpere og 1 pædagogisk teamleder) er i børnehaven. 
Den  ædagogiske teamleder har ikke skemalagte ”børne-timer” og er derfor ikke talt med i nedenst ende 
opgørelse. Mandag er hendes mødetid 8.00- 14.30. 
Åbningstiden er fra kl. 6.30 – 16.30. 
 
Nedenstående opgørelse er baseret på huset elektroniske ”Komme-gå-modul”, hvor forældrene selv 
tjekker børnene ind og ud samt personalets mødeplan.  
Det første barn kommer kl. 6.31 (1 min. efter at huset er åbnet).  
Det sidste barn går hjem kl. 16.27 (3 min. før huset lukker). 
Personale-timerne pr. uge består af: 210 pæd.timer + 100 pæd.medhj.-timer = 8.37 fuldtidsstillinger. 
 

 
 

Gennemsnittet af normeringen i løbet af dagen til de 75 børn er 8,9 børn pr. voksen. Indregnes 
pædagogernes pauser er det 9,3 børn pr. voksen. (Se bilag 2). 
 

6:30-8:00  8:00-14:30  14:30-16:30  

Gns. norm. 5,5 Gns. norm 8,7 Gns. norm 10,3 

Åbne huset Andet arbejde der foregår sideløbende med vores kerneopgaver 
og når alle er på arbejde: 

Ryde op på legepladsen 
og lukke huset 

Stole ned, 
Bredde gulvtæpper 
ud, 
Lave morgenmad, 
Vasketøj, 
Tale m. forældre, 
Telefon 

Feje, tørre borde af, afvikling af pause.  
Bestilling/indkøb af varer, fylde op fra depotet. 
Rengøring af hylder og legetøj. 
Skrive beskeder og lægge foto på børneintra, 
Skrive indstillinger og udtalelser på enkelte børn, 
Tværfagligt samarbejde og møder m. ressourcepædagog og PPR, 
familieafd. og sundhedsplejerske. 
Overleveringsarbejde m. skole og dagpleje. 
Forældre-samtaler. 
Planlægning af aktiviteter og læringsmiljøer, 
Stuemøde, MED-møde, arbejdsgrupper. 
Sprog- og motorik screening, DPU, handleplaner. 
Sparring, kursus og vejledning af studerende. 

Ryde op, 
Feje, 
Ordne køkken, 
Skraldespande, 
Vasketøj, 
Tale m. forældre,  
Telefon. 
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Antal børn pr. voksen. 

Gns. 2013 benchmark 



Da der ikke er fuld vikardækning ved fravær, har afvikling af ferie, afspadsering, seniordage, omsorgsdage 
og sygefravær indflydelse på gennemsnits-normeringen. 
Det samme gælder fravær af børn. 

 
 
En typisk dag i en vuggestue-gruppe i Svendborg kommune. 
Sådan ser en onsdag i marts ud, når alle 14 børn (0-2 år) og 5 personale (2 pædagoger, 1 medhjælper, 1 
studerende og 1 pædagogisk teamleder) er i vuggestuen. I samme hus er 65 børnehavebørn. 
Den  ædagogiske teamleder har 7 skemalagte ”børne-timer”  r. uge i vuggestuen. 
Åbningstiden er fra kl. 6.30 – 16.30. 
Nedenstående opgørelse er baseret på oplysninger fra vuggestuens White-board, hvor forældrene skriver 
hvornår børnene kommer og bliver hentet samt personalets mødeplan.  
Det første barn kommer kl. 6.30 (når huset er åbnet).  
De sidste 3 barn bliver hentet kl. 16.15 (15 min. før huset lukker). 
 
Personale-timerne pr. uge består af: 72 pæd.timer + 55 pæd.medhj.-timer + 7 teamleder-timer = 3,6 
fuldtidsstillinger. 

 

 
 
Gennemsnittet af normeringen i løbet af dagen til de 14 børn er 3,8 børn pr. voksen. Indregnes 
pædagogernes pauser er det 4,0 børn pr. voksen. (Se bilag 3.) 
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Antal børn pr. voksen. 

Gns. 2013 benchmark 



6:30-8:00  8:00-15:30  15:30-16:30 

Gns. norm. 3,1 Gns. norm. 4,1 Gns. norm. 4,7 

Åbne huset Andet arbejde der foregår sideløbende med vores kerneopgaver 
og når alle er på arbejde: 

Lukke huset 

Stole ned, 
Bredde gulvtæpper 
ud, 
Lave morgenmad, 
Ordne køkken, 
Vasketøj, 
Tale m. forældre, 
Telefon 

Ryde op, feje, ordne køkken, ryde op på lege-plads. 
Afvikling af pause. 
Bestilling/indkøb af varer, fylde op fra depotet. 
Rengøring af hylder, legetøj, møbler, barnevogne og krybber. 
Skrive beskeder og lægge foto på børneintra, 
skrive indstillinger og udtalelser på enkelte børn. 
Tværfagligt samarbejde og møder m. resurcepædagog, PPR, 
familieafd. og sundhedsplejerske. 
Overleveringsarbejde m. børnehave og dagpleje. 
Forældre-samtaler. 
Planlægning af aktiviteter og læringsmiljøer, 
Stuemøde, MED-møde, arbejdsgrupper. 
Sprog- og motorik-screeninger, handleplaner. 
Sparring og kursus. 
Vejledning af studerende. 

Ryde op, 
Feje, 
Ordne køkken, 
Skraldespande, 
Vasketøj, 
Tale m. forældre,  
Telefon. 

 
Da der ikke er fuld vikardækning ved fravær, har afvikling af ferie, afspadsering, seniordage, omsorgsdage 
og sygefravær indflydelse på gennemsnits-normeringen. 
Det samme gælder fravær af børn. 
I langt de fleste vuggestuegru  er har den  ædagogiske teamleder ikke ”børne-timer”. Hvis de 7 leder-
timer trækkes fra, vil gennemsnits-normeringen være 4,1 

 
PRAKSISFORTÆLLING SET FRA TO VINKLER. 
 

Vi ønsker at tydeliggøre, hvorledes antallet af børn pr. voksen har betydning i børns liv. Dette vil vi 
gøre ved hjælp af en praksisfortælling fra vores og børnenes hverdag, perspektiveret således at 
det bliver tydeligt, hvorledes vi fagligt kan arbejde, når personaledækningen tillader det. Vi mener 
ligeledes, at det bør have høj prioritering, at der er tilstrækkeligt faguddannet personale tilstede. 
Vi bliver udfordret, når andet arbejde end vores kerneopgave omkring børnene, skal lægges ind i 
dagligdagen. Andet arbejde er som ovenfor beskrevet under ”ANDET ARBEJDE, DER FOREGÅR 
SIDELØBENDE MED VORES KERNEOPGAVE”. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



Praksisfortælling: 
 

Det er lige over middag og børnene er på 
legepladsen. Sally og Poul, der begge netop er fyldt 
tre år, leger i et hjørne, de er ved at bygge et hus. 
Der er tre pædagoger fordelt på legepladsen, med 
hver deres fokuspunkter. Én hjælper, når nogle skal 
ind på toilet, én er i sandkassen, men har samtidig 
overblikket og én er fordybet i samværet med 
børnene - relations- og læringsarbejde. Sally og Poul 
har fundet et rør, som skal placeres i forbindelse 
med huset, men de bliver uenige om, hvor det skal 
være. De bliver begge kede af det og græder mens 
de hver især argumenterer for deres synspunkt, og 
begge forventer, at pædagogen skal tage deres 
parti. Pædagogen foreslår at Sally viser Poul, 
hvordan hun synes røret skal placeres, og bagefter 
skal Poul vise Sally, hvordan han synes det skal 
være. Det vil de gerne begge to, og Sally slæber 
røret hen foran huset, begynder at kravle ind i det, 
men kan ikke komme igennem, da huset lukker for 
den ene ende, hvilket Poul fra start havde luret. ”Se, 
sådan”, siger Sally og rejser sig. Pædagogen siger, 
at nu skal Poul vise hvordan han vil gøre. Han 
trækker røret lidt væk, ”det skal være her”, siger 
han, og kravler ind i røret. Sally springer op og 
begynder at trille røret. ”Se, vi kan også trille rundt, 
skal jeg trille dig Poul?” Det vil Poul gerne, og de 
enes om at trille hinanden, og så kan røret være en 
slags bil, til deres hus, opdager de.  
 
Pædagogen vejleder her børnene i 
forhandlingsteknikkens svære kunst. Begge børns 
initiativer anerkendes og de bliver i fællesskabet 
begge to, samtidig med, at en læring finder sted. 
Pædagogen holder sit fokus på børnene, da hun 
ved, at der er andre, til at hjælpe de andre børn. 
 

Det er lige over middag og børnene er på 
legepladsen. Sally og Poul, der begge netop er fyldt 
tre år, leger i et hjørne, de er ved at bygge et hus. 
Der er kun to pædagoger på legepladsen, fordi der 
er en forældresamtale i en af børnegrupperne og en 
anden pædagog er ved at lave en beskrivelse af et 
barn, som skal afleveres til familieafdelingen. I dette 
tidsrum afvikles også pauser. 
Den ene pædagog er inde på toilettet med to børn, 
det ene barn har lavet i bukserne og er ked af det, 
den anden skal ind for at tisse. 
Den anden pædagog går rundt på hele legepladsen 
som en slags gårdvagt, for at sikre at alle børn har 
det godt.  
Sally og Poul har fundet et rør, som skal placeres i 
forbindelse med huset, men de bliver uenige om, 
hvor det skal være. De bliver begge kede af det og 
græder mens de hver især argumenterer for deres 
synspunkt. Pædagogen hører gråden, og går hen for 
at se, hvad der sker, de forklarer begge i munden på 
hinanden, og pædagogen opfatter hurtigt, at det er 
Pouls idé, der kan virke efter hensigten. Samtidig 
råber nogle børn i en anden del af legepladsen på 
pædagogen, ”Claus kan ikke komme ned fra træet, 
han sidder fast”, hun er stadig ”alene” på 
legepladsen, og hun har samtidig to andre børn ved 
hånden, der savner deres mor/far. Pædagogen 
tager røret, lægger det der, hvor Poul vil have det, 
og siger ”jeg synes det er bedst at lægge røret her, 
ellers kan i ikke komme igennem det”, herefter 
skynder hun sig hen mod træet, for at hjælpe her, 
med de to ved hånden. Kort tid efter forlader Sally 
legen, hun ser trist ud og sætter sig alene i 
sandkassen, mens Poul leger alene med røret. 
 
Pædagogen tager styring i børnenes leg og får i sit 
hastværk hverken anerkendt børnenes initiativ eller 
fastholdt begge børn i legen, fordi hun samtidig skal 
være anerkendende og støttende overfor to 
ulykkelige børn. Samtidig skal hun nå over på en 
anden del af legepladsen for at hjælpe et andet 
barn. 
 

 

 
 

 



Vi har valgt, at en enkelt praksisfortælling er nok til at vise, hvordan virkeligheden i 
daginstitutionerne ser ud og hvilke udfordringer vi næsten dagligt står i. Sammenholdt med vores 
ovenfor beskrevne normeringsoversigt, ønsker vi at kaste lys på de faglige scenarier vi ser nu, men 
også frygter hvis Benchmarkundersøgelsen bruges til yderligere besparelser på området.  
 
Det er vores håb, at I vil afse tid, til at mødes med os, så vi kan få en konstruktiv dialog, om 
hvordan tal på papir ofte er noget ganske andet end tal i virkeligheden. Ved et sådant møde, vil vi 
naturligvis være i stand til at give yderligere eksempler, hvis I finder det nødvendigt. I sidste ende, 
er vi sikre på, at vi har gode visioner til fælles; 
 

- Fagligt højt niveau på daginstitutionsområdet 
- Glade børn der trives og udvikles 
- Børn der slår ud på bekymringsbarometret spottes hurtigt, og der handles professionelt 
- Bosætningskommune, der tiltrækker unge forældre, fordi vi satser på børnene og dermed 

vores fremtid. 
 
Vi ser frem til en tilbagemelding fra jer om, hvornår vi kan mødes. 
 
Med venlig hilsen 
BUPL tillidsmands-gruppen for Dagtilbud i Svendborg kommune. 
 
Søren Stenmann Lund/ Østerdalen, 
Helle Klarskov/Børnebyøster, 
Jette Andreasen/Vesterlunden, 
Pia Grønnehave Nielsen/Egebjerg, 
Lene Loft Jensen/Sundet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 1. 

 
 
 

Bilag 2. 

Normeringen i praksis. 
En mandag i en børnehave i Svendborg kommune. 

Sådan ser en mandag i dec. 2014 ud, når alle 75 børn (3-5 år) og 10 personale (6 pædagoger, 3 
medhjælpere og 1 pædagogisk teamleder) er i børnehaven. 
Den  ædagogiske teamleder har ikke skemalagte ”børne-timer” og er derfor ikke talt med i nedenst ende 
opgørelse. Mandag er hendes mødetid 8.00- 14.30. 
Åbningstiden er fra kl. 6.30 – 16.30. 
Nedenstående o gørelse er baseret    huset elektroniske ”Komme-gå-modul”, hvor forældrene selv 
tjekker børnene ind og ud samt personalets mødeplan.  
Det første barn kommer kl. 6.31 (1 min. efter at huset er åbnet).  
Det sidste barn går hjem kl. 16.27 (3 min. før huset lukker). 
 
Personale-timerne pr. uge består af: 210 pæd.timer + 100 pæd.medhj.-timer = 8.37 fuldtidsstillinger. 
 
Gennemsnittet af normeringen i løbet af dagen til de 75 børn er 8,9 børn pr. voksen. 
Gul = færre børn pr. voksen end gennemsnits-normeringen. 
Blå = Ca. lige med gennemsnits-normeringen. 
Rød = Flere børn pr. voksen end gennemsnitsnormeringen. 



 

Klokken Antal børn. % af 
børnegruppen. 

% af antal 
personale. 

Antal 
personale. 

Antal børn pr. 
voksen. 

06.30 0 0  11 1 0,00 

07.00 7 9  22 2 3,50 

07.30 17 23  33 3 5,66 

08.00 31 41 44 4 7,75 

08.30 50 67 78 7 7,14 

09.00 67 89 100 9 (9-2*=7) 7,44 /9,57 

09.30 74 98 100 9 8,22 

10.00 74 98 100 9 8,22 

10.30 74 98 100 9 8,22 

11.00 75 100 100 9 8,33 

11.30 75 100 100 9 8,33 

12.00 75 100 100 9 8,33 

12.30 73 97 100 9 (9-4*=5) 8,11/14,6 

13.00 71 94 67 6 (6-3*=3) 11,83/23,66 

13.30 69 92 67 6 11,50 

14.00 66 88 67 6 11,00 

14.30 59 78 67 6 9,83 

15.00 48 64 33 3 16,00 

15.30 35 47 33 3 11,66 

16.00 12 16 22 2 6,00 

16.30 0 0 11 1 0,00 

*betyder at x antal personale holder pause i 29 min. Personalet står til rådighed i deres pause. 
Udover det direkte arbejde med børnene er der mange andre opgaver, som skal løses i løbet af en dag. 
 

Denne mandag møder pædagogisk teamleder 8.00- 14.30. 

Kl. 6.30 7.30 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 

Børn 
pr. 
voksen 

0 5,66 7,14 8,22 8,22 8,33 8,11 
/14,4* 

11,50 9,83 11,66 0 

Åbne huset: 
Stole ned, 
Bredde gulvtæpper 
ud, 
Lave morgenmad, 
Vasketøj, 
Tale m. forældre, 
Telefon 

Feje, tørre borde af, afvikling af pause.  
Ting som bedst kan lade sig gøre, når alle er på 
arbejde: 
Bestilling/indkøb af varer, fylde op fra depotet. 
Rengøring af hylder og legetøj. 
Skrive beskeder og lægge foto på børneintra, 
Skrive indstillinger og udtalelser på enkelte børn, 
Tværfagligt samarbejde og møder m. resurcepæd, 
PPR, fam.afd. og sundhedsplejerske. 
Overleveringsarbejde m. skole og dagpleje. 
Forældre-samtaler. 
Planlægning af aktiviteter og læringsmiljøer, 
Stuemøde, MED-møde, arbejdsgrupper. 
Sprog- og motorik screening, DPU, handleplaner. 
Sparring og kursus. 
Vejledning af studerende. 

Ryde 
op på 
lege-
plads 

Lukke huset: 
Ryde op, 
Feje, 
Ordne køkken, 
Skraldespande, 
Vasketøj, 
Tale m. forældre,  
Telefon. 



Bilag 3. 
 

Normeringen i praksis. 
En ondag i en vuggestue-gruppe i Svendborg kommune. 

Sådan ser en onsdag i marts ud, når alle 14 børn (0-2 år) og 5 personale (2 pædagoger, 1 medhjælper, 1 
studerende og 1 pædagogisk teamleder) er i vuggestuen. I samme hus er 65 børnehavebørn. 
Den pædagogiske teamleder har 7 skemalagte ”børne-timer”  r. uge i vuggestuen. 
Åbningstiden er fra kl. 6.30 – 16.30. 
Nedenstående opgørelse er baseret på oplysninger fra vuggestuens White-board, hvor forældrene skriver 
hvornår børnene kommer og bliver hentet samt personalets mødeplan.  
Det første barn kommer kl. 6.30 (når huset er åbnet).  
De sidste 3 barn bliver hentet kl. 16.15 (15 min. før huset lukker). 
 
Personale-timerne pr. uge består af: 72 pæd.timer + 55 pæd.medhj.-timer + 7 teamleder-timer = 3,6 
fuldtidsstillinger. 
 
Gennemsnittet af normeringen i løbet af dagen til de 14 børn er 3,8 børn pr. voksen. 
Gul = færre børn pr. voksen end gennemsnits-normeringen. 
Blå= Ca. lige med gennemsnits-normeringen. 
Rød = Flere børn pr. voksen end gennemsnitsnormeringen. 
 

Klokken Antal børn. % af 
børnegruppen. 

% af antal 
personale. 

Antal 
personale. 

Antal børn pr. 
voksen. 

06.30 1 7 25 1 1 

07.00 4 29 25 1 4 

07.30 4 29 50 2 2 

08.00 10 70 50 2 5 

08.30 11 79 75 3 3,6 

09.00 14 100 100 4 (4-1*=3) 3,5 /4,6 

09.30 14 100 100 4 3,5 

10.00 14 100 100 4 3,5 

10.30 14 100 100 4 3,5 

11.00 14 100 100 4 3,5 

11.30 14 100 100 4 3,5 

12.00 14 100 100 4 (4-1*=3) 3,5/4,6 

12.30 14 100 100 4 (4-2*=2) 3,5/7 

13.00 14 100 50 2 7 

13.30 14 100 50 2 7 

14.00 14 100 75 3 4,7 

14.30 13 93 75 3 4,3 

15.00 13 93 50 2 6,5 

15.30 9 64 25 1 9,0 

16.00 5 36 25 1 5,0 

16.30 0 0 25 1 0 

*betyder at x antal personale holder pause i 29 min. Personalet står til rådighed i deres pause. 
Udover det direkte arbejde med børnene er der mange andre opgaver, som skal løses i løbet af en dag. 
 



       

  
Denne onsdag møder pædagogisk teamleder  

Bh.    7.30-
9.00 

Kontor 9.00-14.00. 
 

Vug. 
14-15 

Kl. 6.30 7.30 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 
Børn pr. 
voksen 

1 2 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5/7 7 4,3 9 0 

Åbne huset: 
Stole ned, 
Bredde gulvtæpper ud, 
Lave morgenmad, 
Ordne køkken, 
Vasketøj, 
Tale m. forældre, 
Telefon 

Ryde op, feje, ordne køkken, ryde op på lege-plads. 
Afvikling af pause,. 
Ting som bedst kan lade sig gøre, når alle er på 
arbejde: 
Bestilling/indkøb af varer, fylde op fra depotet. 
Rengøring af hylder, legetøj,møbler, barnevogne og 
krybber. 
Skrive beskeder og lægge foto på børneintra, 
Skrive indstillinger og udtalelser på enkelte børn. 
Tværfagligt samarbejde og møder m. resurcepæd, 
PPR, fam.afd. og sundhedsplejerske. 
Overleveringsarbejde m. børnehave og dagpleje. 
Forældre-samtaler. 
Planlægning af aktiviteter og læringsmiljøer, 
Stuemøde, MED-møde, arbejdsgrupper. 
Sprog- og motorik-screeninger, handleplaner. 
Sparring og kursus. 
Vejledning af studerende. 

Lukke huset: 
Ryde op, 
Feje, 
Ordne køkken, 
Skraldespande, 
Vasketøj, 
Tale m. 
forældre,  
Telefon. 

 
Da der ikke er fuld vikardækning ved fravær, har afvikling af ferie, afspadsering, seniordage, omsorgsdage 
og sygefravær indflydelse på gennemsnits-normeringen. 
Det samme gælder fravær af børn. 
I langt de fleste vuggestuegru  er har den  ædagogiske teamleder ikke ”børne-timer”. Hvis de 7 leder-
timer trækkes fra, vil gennemsnits-normeringen være 4,1. 



Svendborg, d. 19.06.2015

BUPLs høringssvar ifht. reduktionsforslag for budget 2016.

Ny organisering af fritidstilbud/SFO/juniorklubber ifht. arbejdsgruppe.

Bupl finder det problematisk, at man etablerer en arbejdsgruppe der skal undersøge muligheder for  
alternativer til SFO-tilbuddet, og muligheder for en ny udvidet frivillig skoledag, og så efter en tid pålægge 
arbejdsgruppen, at arbejde med evt. pålæg af besparelser.
Pilotprojekterne er endnu i sin spæde start, og der er brug for, at arbejde uforstyrret med ideer og planer.
Bupl mener, at der er en meget vigtig vinkel ifht. en ny organisering, som nødvendigvis må beskrives. Det 
drejer sig om, at inklusion og deltagelse for alle børn i fællesskaber skal prioriteres.
Når det fra Undervisningsministeriets side bliver formuleret, at man skal forpligtige sig på et samarbejde, er 
det vel ud fra tanker om, at fritidstilbuddene er for alle børn, og ikke kun de der allerede anvender dem i 
stor udstrækning.
BUPL mener derfor ikke, at man skal spare på det pædagogiske personale. De kan tværtimod være et vigtigt 
bindeled, og en mulighed for, at indtænke den pædagogiske dimension. Omvendt kan SFO personale og 
frivillige fra fritidslivet samarbejde i SFO regi omkring temaer og forløb.
BUPL kan ikke anbefale en besparelse.

Justering af rammen til inklusionsindsatser på almenområdet via reduktion af budget til 
mellemkommunale betalinger.    

Det kan ikke anbefales, at findes besparelser på inklusionsindsatsen.

Benchmark på dagtilbudsområdet   

Bupl henviser til høringsbilag fra Områdetillidsrepræsentanterne i Østerdalen, Børnebyøster, Vesterlunden, 
Egebjerg og Sundet. Her er en udmærket redegørelse for, hvordan den faktiske normering er i praksis, op 
mod en benchmark, der indeholder udgifter til mange andre aspekter ved dagtilbud.
Benchmark analysen kan derfor ikke anvendes som grundlag for en besparelse. 
Det er uomgængeligt, at investeringer i børns første leveår, giver det største afkast i menneskelig kapital, 
og forebygger optimalt ifht. udsatte børn.
Kvalitetsinstitutioner er kendetegnet ved en høj normering, og en høj andel af uddannet personale, det 
viser b.la. en rapport fra SFI der udkom sidste år.
BUPL kan ikke på nogen måde anbefale besparelser lagt på dagtilbud eller indsatsen i barnets tidligste år.

BUPL
Fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Svendborg
Susanne Gustenhoff 
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Høringssvar fra MED Børnebyøster – til Udvalget for Børn og Unge 

 

Kære Udvalg 

 

Som ved budget 2015 er vi igen blevet bedt om at forholde os til besparelser på dagtilbudsområdet. Fra 

vores høringssvar sidste år er der som sådan ikke ændret meget – det er stadig en del af vores bekymringer.  

 

Men i forhold til dette års budgetforslag med de angivne rammebesparelser har vi disse indsigelser og ekstra 

bekymringer: 

 

Benchmark 

At bruge en benchmark analyse til at identificere potentialer uden på nogen måde at reflektere over eller 

være kritisk på, hvad der kan ligge af bevidste valg bag forskellene, finder vi meget uhensigtsmæssigt. Der 

er selvsagt bevidste beslutninger, valg og prioriteringer bag tallene – såvel i Svendborg som i de øvrige 

kommuner.  

 

Projekter og tiltage på vores område 

Der er pt. en del tiltag i gang og undervejs på området – tiltag, som kan være besluttet på ledelsesplan eller i 

udvalget. Når vi skal arbejde med at få omsat de forskellige tiltag, vil det betyde noget for kvaliteten af det 

arbejde, hvis vi på samme tid har færre ressourcer at gøre godt med. I ”Program for Læringsledelse” og 

”Tidlig opsporing” er der nogle nye opgaver ift. kortlægning – og så bliver det paradoksalt, at I som udvalg 

just har haft en interesse i, hvad der er af dokumentationsarbejde i vores dagligdag og som følges op med 

mere dokumentation + besparelser. Det er ikke til at se sammenhængen.  

 

Bosætning 

Vi kan kun anbefale et fortsat fokus på kvaliteten af vores dagtilbud – det bliver også efterspurgt af vores 

forældregruppe. I en tid hvor der bliver mere og mere opmærksomhed på, hvad det er for en hverdag vores 

yngste har og hvilken betydning den har – ikke kun for deres første leveår men for hele deres livsforløb, skal 

vi gå den anden vej: Profiler os som kommunen, der kender til og prioriterer børnenes deltagelsesmuligheder 

– på såvel den korte som lange (deltagelses)bane.  

 

Normering og kvalitet 

Vi ved, at der i en højkvalitets-institution er flere parametre, som der skal forfølges – godt uddannede 

personale (som angivet i sagsfremstillingen), løbende opkvalificering, god ledelse m.m. Og det oplever vi, at 

vi i kommunen har for øje. Men der skal også basalt være en normering, der gør muligt at organisere en 

hverdag, hvor børnene oplever nærværende voksne, som har inklusion for øje.  

 

Helhedssyn og budget 

Vi vil anbefale Jer, at I anlægger et helhedssyn på vores børneområde – og I ikke kun gør det alene men 

inddrager hele byrådet i det. For hvorfor er det, at der skal ske en proportional fordeling mellem udvalgene, 

når der skal ske en rammebesparelse? Er det en koncerntænkning? Er det ikke mere en ”rygmarvsreaktion” 

at fordele besparelsesopgaven ligeligt? Kunne det ikke være mere hensigtsmæssigt at se på budgettet med 

et andet syn? Vores opfordring er, at I også tager det spørgsmål op med Jeres kolleger – kunne I tænke det 

på en anden måde? 

 

Venlig hilsen/på vegne af MED i Børnebyøster 

 

 

Helle Klarsgaard  Steen Kjeldsen 

TR/MED-repræsentant  Dagtilbudsleder 

 





   

 

  

 

Høringssvar på rammebesparelse budget 2016 
  
 

 

En god start på livet for alle børn. (udspil fra regeringen) 

 

Regeringens ambition er, at alle børn får den bedst mulige start på livet. Vores børn skal 

opleve omsorg og nærhed fra dygtige og engagerede voksne i vuggestuer, dagplejer og 

børnehaver. Vores børn skal trives, lære og udvikle sig, når de er i dagtilbud – og samtidig 

udvikle forudsætningerne for den bedst mulige skolestart. Mange forhold har betydning for 

kvaliteten i vores dagtilbud. Det pædagogiske personale er vigtigt. Regeringen har derfor over 

de seneste år afsat i alt 750 mio. kr. årligt til mere pædagogisk personale og bedre kvalitet i 

dagtilbuddene. Samtidig ønsker regeringen at styrke mulighederne for et kompetenceløft i 

dagtilbuddene. 

 

Forskningen siger: 

Hvilken betydning har dagtilbud for børnene? 

”Vi ved fra forskning, at børn, der går i dagtilbud af høj kvalitet, bliver rustet så godt både 

socialt, sprogligt og kognitivt, at kvaliteten af den skole, de senere møder, får mindre 

betydning. Det gode dagtilbud kan med andre ord ”vaccinere mod” dårlige skoler, har den 

engelske forsker Edward Melhuish påvist. 

Hvad skaber dagtilbud af høj kvalitet? 

”Fra den engelske forsker Melhuish ved vi, at både strukturelle og processuelle faktorer 

skaber kvalitet: Strukturelle faktorer er normering, pladsforhold og pædagogernes 

uddannelse, som udstikker de overordnede rammer. De processuelle faktorer er det, 

pædagogerne gør hver dag: Hvordan de interagerer med børnene, med forældrene osv. 

Kvaliteten af pædagogikken om man så må sige. Det er her, der er mulighed for at gøre en 

forskel i det daglige – hvis de strukturelle rammer tillader det,” 

 

Benchmark analysen fortæller: 

På baggrund af nøgletallene i Benchmark analysen er der beregnet et økonomisk potentiale 

såfremt Svendborg Kommunes serviceniveau er på middelniveau for de deltagende 

kommuner: 

 

a) Sænke andelen af 0-2 års pladser i børnehuse fra 35 pct. til 22 pct., 

hvilket vil medføre konvertering af 138 vuggestuepladser til 

dagplejepladser svarende til netto 2,9 mio. kr. 

b) Nedsætte normeringen i børnehusene fra 6,6 timer pr. barn til 6,2 timer 

pr. barn svarende til en reduktion med 23 medarbejdere, netto 7,5 mio. 

kr. 

c) Sænke andelen af uddannet personale fra et realiseret niveau i 2013 på 

74 pct. til 71 pct. svarende til en reduktion med 15 medarbejdere, netto 

1,1 mio. kr. 

 

 

Der er i budget 2016 lagt op til at vi på dagtilbudsområdet skal spare op til 1. million. Svaret 

er med afsæt i ovenstående helt åbenlyst – DET SKAL VI IKKE! vi opfordrer til at vi i Svendborg 

kommune skal gå forrest, tænke langsigtet ifht. Økonomi og så sætte 

overlæggeren højt og prioritere kvaliteten højere end kortsigtet økonomien (for 

på den lange bane og få en bæredygtig økonomi). 

 

egebjerg 
Grubbemøllevej 22 

5700 Svendborg 
 

Tlf. 30 17 46 66 
 

kirsten.sondergaard@sv

endborg.dk 
 

www.svendborg.dk 

www.egebjerg.svendborg.dk 

 

 

27. maj 2015 

 
 

 

 

 

Kirkeby Børnehus 

Assensvej 16 

5771 Stenstrup 

Tlf. 29 48 18 33  

 

Ollerup Børnehus 

Enghavevej 6 

5762 V. Skerninge 

Tlf. 30 17 44 90 

 

Stenstrup Børnehus 

Hostrupvej 12 

5771 Stenstrup 

Tlf. 29 48 18 18 

 

Vester Skerninge 

børnehus: 
 

Afd. Mariehønen 

Vestre Stationsvej 2 

5762 V. Skerninge 

Tlf. 29 48 18 08 
 

Afd. Filippahuset 

Filippavej 64 

Hundstrup 

5762 V. Skerninge 

Tlf. 51 55 33 14 

 



  Side 2 af 2  

 

”Heckman-kurven, som er opkaldt efter økonomen James Heckmann, illustrerer også det 

gode dagtilbuds betydning. Heckmann påviste, at investeringer i gode dagtilbud tjener sig 

selv ind mange gange sammenlignet med investeringer i indsatser senere i et livsforløb. Det 

giver altså god mening at investere i gode dagtilbud, fordi det garanterer afkast på længere 

sigt.” 

Vi skal naturligvis følge regeringens fokus på nærvær og omsorg – som underbygges af 

forskningen, der siger at nærvær og omsorg er altafgørende for de mindste børns (0 – 6 år) 

udvikling.  

 

Vi vil derfor gerne bifalde, at I ikke vil rører ved antallet af vuggestuepladser, hvor vi ser en 

høj kvalitet med uddannet personale. 

 

Vi vil gerne bifalde at Svendborg kommune tilbyder gode muligheder for opkvalificering og 

uddannelse til personalet i dagtilbuddene. Vi har et tydeligt mål og rammesætning med vores 

arbejde, her tænkes på dagtilbudsloven, Vision for læring og dannelse, sammenhængende 

børne- og ungepolitik, Vision, mission og fælles arbejdsgrundlag, faglighedsblomsten mm. 

 

Vi ser der generelt er et højt fagligt niveau i Svendborg kommunes dagtilbud. For at optimere 

kvaliteten af udførelsen, ser vi ligesom regeringen og forskningen at det kalder på en højere 

normering. 

 

Vi kan derfor med undren se, at der endnu engang er lagt op til budgetreducering, som i høj 

grad vil påvirke det enkelte barns udvikling og forringe kvaliteten væsentligt. 

 

 

Kære politikere 

 

Er I til kortsigtede eller langsigtede løsninger? – forebyggelse eller helbredelse? 

 

Valget er Jeres….. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

MED i egebjerg 

 



From:                                 Ole Christian Lund
Sent:                                  22 May 2015 08:59:52 +0200
To:                                      Børn og Unge Fællespostkasse
Cc:                                      Anders Weber Larsen (awl90@hotmail.com)
Subject:                             Høringssvar Budget 2016 - rammebesparelse

Høringssvar fra Bestyrelsen i Dagplejen
Bestyrelsen havde følgende kommentarer til Budget 2016 vedr. Dagtilbudsområdet:

"Det er ikke attraktiv at vi inden for dagtilbudsområdet sænker andelen af uddannede. 
Det er som udgangspunkt kun hensigtsmæssigt at sænkningen andelen af uddannede 
hvis det resulterede i flere timer til ikke uddannede. På dette område bør vi være 
foregangskommune. Vi anbefaler at "nedsættelse af normeringen" fjernes, da vi også 
på det område bør være forgangskommune og ikke lægge os på det lave 
sammenlignelige niveau jf. benchmark analysen."

Venlig hilsen 

Ole Christian Lund
Dagtilbudsleder

Svendborg Kommune 
Dagplejen
Grubbemøllevej 20-22
5700 Svendborg

Tlf: +4540196785
Email: ole.christian.lund@svendborg.dk

mailto:ole.christian.lund@svendborg.dk
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Jens Christian Larsen

Fra: Ole Christian Lund
Sendt: 19. juni 2015 11:58
Til: Børn og Unge Fællespostkasse
Cc: Dagplejeledelsen
Emne: Høringssvar Budget 2016 - rammebesparelse

Høringssvar fra lederteamet i dagplejen 

 

Dagtilbud i Svendborg Kommune er kendetegnet ved et højt fagligt niveau. I gennem de sidste mange år, har svaret 

på alle udfordring være uddannelse, udvikling og faglig kvalificering. Gennem uddannelses- og kursusforløb har vi 

løbende udviklet personalet på dagtilbud området. Dette er gjort ud fra en grundlæggende forståelse af, at viden og 

kvalitet hænger tæt sammen. 

 

Vi kan derfor ikke se meningen  i, at andelen af uddannede i børnehusene skal reduceres, når vi ved hvilken 

betydning uddannelse og faglig kvalificering har for evnen til at håndtere de kompleks krav der er til arbejdet i dag 

og i fremtiden. 

 

Kvalifikationerne og de økonomiske ressourcer understøtter hinanden, i forhold til at efterkomme de stadig stigende 

krav på vore område. 

Det er derfor uforståelig for os, at der lægges op til besparelser på børnehusenes normeringer, i en periode hvor 

staten lægges penge ud til forbedringer af de samme normeringer.  

 

Tvært imod må dagtilbudsområdet betragtes om et investeringsfelt med et stort potentiale. Kravene til 

dagtilbuddene skærpes hver eneste dag og jo bedre vi løfter opgaven jo bedre er det også for skolerne og for de 

opgaver som familie afdelingen skal løse. 

 

 

Venlig hilsen  

 

Ole Christian Lund 

Dagtilbudsleder 

 

Svendborg Kommune  

Dagplejen 

Grubbemøllevej 20 

5700 Svendborg 

 

Tlf: +4540196785 

Email: ole.christian.lund@svendborg.dk 

 



                                                                              

Til Børn og Unge-udvalget

 

Høringssvar i forhold til rammebesparelser budget 2016, jf. sag 14/41028

Daginstitutionsområde
Sundet
Bagergade 28
5700 Svendborg
Kontor: Lene Tilsted
Tlf: 3017 4491
Dagtilbudsleder:
Fie Lademann
Tlf: 2488 6180

www.svendborg.dk

På Dagtilbudsområdet er der mange gode visioner og projekter, både 
igangværende og fremadrettet. Her kan nævnes ”Inklusion”, ”BIC”, 
”TAG”, ”Aktive børn”, ”Tidlig opsporing” og ”Læringsledelse”. Det høje 
faglige niveau skal vi holde fast i.

Vi ved fra forskning, at forskelle opstår meget tidligt i livet og de 
forsvinder ikke med tiden. (Hart & Risley 1995). Børns akademiske 
succes i 9-10 års alderen kan henføres til, hvor megen tale de har hørt i 
0-3 års alderen.
Vi ved også, at børenes selvregulerende funktioner er vigtigere for 
skoleparatheden end IQ eller læse- og matematikkundskaber ved 
indgangen til skolen. De 3 centrale eksekutive funktioner, der er vigtigst 
er:

 Evnen til at skifte perspektiv 
 Selv-kontrol og disciplin
 Arbejdshukommelse/ koncentrationsevne.

De tre eksekutive funktioner er lige netop, hvad kvalitetsdagtilbud 
skal arbejde med ud fra ovenstående, nemlig vække børns 
nysgerrighed, opmærksomhed, arbejdshukommelse - og det skal ske 
gennem leg og derved læring.

Vi skal have fokus på to ting, dagtilbud er en investering i børns 
fremtid. Forskning viser, at jo mere kvalitet vi kan levere, des bedre vil 
det gå børnene fremadrettet. Dagtilbuddet skal derfor sætte ind tidligt, 
Gør vi ikke det, bryder vi f. eks ikke den negative arv, og hver femte af 
en årgang 2015 vil stå uden uddannelse. 

19. juni 2015

http://www.svendborg.dk/
http://www.svendborg.dk/
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Vi ved hvad, hvad der skal til for at undgå det scenarie, for 
læringskurven for de fleste topper faktisk mellem 0 og tre års alderen.
Derfor skal vi have fokus på både normering, uddannelse og kvalitet, for 
vi vender ikke ovenstående ved bare at fylde på som i en 
”tankpasserpædagogisk” forestilling. 

Vi skal have normering og kvalitet i vores dagtilbud, så børnenes 
udvikling kan ske ved, at vi vækker deres nysgerrighed og 
opmærksomhed, og det skal ske via leg og læring. Det kan sagtens 
foregå uden, at det er undervisning i skoleagtigt eller teoretisk forstand.
Børn kan ikke lege uden at lære, børn leger motiveret og engageret og 
fordyber sig i at skabe noget betydningsfuldt, men det skal bruges 
konstruktivt og systematisk. 
Leg og læring er centrale og grundlæggende begreber i pædagogisk 
praksis, så der skal sættes mål for, hvad børnene skal lære gennem 
legen. Målene skal formuleres af de professionelle pædagoger og 
dagtilbudsledelsen.

Vi ved også fra forskning, at personalets erfaring inden for området kan 
ikke erstatte en grunduddannelse. Uddannet personale er en vigtig 
faktor for at sikre kvaliteten i dagtilbud.
Forskning viser ligeledes, at uudannet personale yder omsorg, som er 
mindre stimulerende over for børnene. Forskningen viser, at 
pædagogers uddannelsesniveau har betydning både for børnenes 
udvikling, men også for pædagogernes adfærd, idet undersøgelser viser, 
at børnene scorer højere i sproglige færdigheder og kognitivt kompleks 
leg, jo højere uddannet pædagogen er. 
I Svendborg har dagtilbud valgt, at alle pædagoger er videreuddannet. I 
samarbejde med UCL har alle pædagoger været på et diplommodul i 
social inklusion og flere dagtilbud har deltaget i et 
aktionsforskningsprojekt BIC: Barnet I Centrum. 
Svendborg har altså haft fokus på, at netop uddannelse af 
pædagogerne er vigtig for kvaliteten; Derfor er det til stor undren, 
at der nu peges på en reduktion i uddannet personale.

Vi oplever en stor arbejdsglæde blandt personalet, vi kan måle et 
væsentligt fald i sygefravær, samtidig kan vi med stigende faglighed 
honorere de krav, der politisk stilles til dagtilbuddene. Dette skal vi 
bibeholde – en besparelse vil ødelægge alt det oparbejdede. Samtidig 
oplever vi en stor interesse fra andre kommuner, som kommer på besøg 
i Svendborg for at få et lille indblik i, hvordan vi arbejder – højner 
faglighed, har decentraliseret §32 børn – inkluderer alle børn. 
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Dagtilbudsområdet rammes i forvejen af effektiviserings-besparelsen på 
0,35 % årligt.

Politisk ønskes Svendborg at være bosætningskommune – der skal 
derfor kunne tilbydes vuggestuepladser, længere åbningstider/mere 
fleksible åbningstider – god normering, faglig uddannelse.

Investeringer i sociale indsatser for børn i førskolealderen er 
blandt de mest effektive for samfundsøkonomien overhovedet. 
Intet andet sted i uddannelsessystemet kan man bruge pengene så 
effektivt som i vuggestuer og børnehaver, SÅ INGEN BESPARELSER, 
ELLER ÆNDRING I FORDELINGEN af uddannet og uudannet.

Man bliver nødt til at være OBS på, at pris og kvalitet hører sammen – 
Svendborg har mange små institutioner, som er dyre i drift. 

Vi kan også undre os over besparelsen når vi i dagspressen kan 
læse, at der er overskud i Svendborg Kommune 

Venlig hilsen

Forældrebestyrelsen i Sundet
MED-udvalget i Sundet
Lederteamet i Sundet
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Høringssvar vedr. budget 2016 og frem fra 

Vesterlundens forældrebestyrelse. 

 

At satse på fremtiden er at tro på 

fremtiden 

 

Det var med glæde og stolthed, vi hørte Mette 

Kristensen sige, at hun altid gik rundt med 

vores ’gamle’ høringssvar i tasken – som en 

reminder om, hvad det er, hun arbejder hen 

imod. Vi har altså samme mål: nemlig en god 

og sund kommune, der satser på at skabe de 

bedste forudsætninger for vores børn.   

Svendborg har i flere år kæmpet med faldende 

indbyggertal, men denne udvikling er nu vendt, 

og flere børnefamilier bosætter sig i Svendborg. 

Ligeledes kan vi konstatere, at kommunens 

økonomi er velkonsolideret. Vi har altså også 

nogle økonomiske forudsætninger for at tro på 

fremtiden.  

Der er således både ønske om og økonomisk 

mulighed for at satse på fremtiden og sætte 

kommunens børn i centrum. 

 

Det er derfor med en blanding af bekymring og 

undren, at vi kan læse, at børne- og 

ungeområdet endnu engang skal holde for med 

besparelser, både i forhold til antal børn pr. 

Dagtilbudsområdet 

Grubbemøllevej 22, 1. sal 

5700 Svendborg. 

 

Dagtilbudsleder: 

Pia Nørgaard 

Tlf: 30174595 

 

www.svendborg.dk 
 
 

17. juni 2015 
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voksen og i forhold til antal uddannede voksne i 

daginstitutionerne.  

Vi mener, det er kortsigtet at spare på antal 

uddannede voksne i daginstitutionerne, og 

selvsamme sparekatalog giver da også udtryk 

for, at det netop er uddannet personale, der 

formår at sikre alle børn et udfordrende, 

udviklende og lærende miljø og bryde den sociale 

arv – noget der på sigt er en stor gevinst for såvel 

børnene som kommunekassen. 

Derudover mener vi, at en stigning af antal 

børn pr. voksen i daginstitutionerne, er direkte 

uansvarlig. Ingen af os kan nikke genkendende 

til tallene på antal børn pr. voksen i vores 

daginstitutioner, som det er beskrevet i 

benchmark-rapporten. Billedet stemmer ganske 

enkelt ikke overens med virkeligheden, altså 

dagligdagen i vores børnehuse, og da vi som 

kommune blev landskendte på TV for 

bekymrende vilkår i en børnehave, var ingen 

stolte, hverken politikkere eller menige 

borgere. 

At spare yderligere på daginstitutionsområdet 

vil være med til at cementere dette billede, og 

det, mener vi, er meget ærgerligt for 

Svendborg.  

 

Argumentet for at spare er, at Svendborg 

kommune bruger flere ressourcer på 

børneområdet end andre kommuner, man har 

valgt at sammenligne sig med. Det er let at 

sammenligne tal og statistikker, men resultatet 

er ikke nødvendigvis retvisende, da 

opgørelsesmetoder ofte er forskellige. Vi mener 
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derfor ikke, at Svendborg kommune på 

baggrund af en benchmark-analyse kan 

konkludere, at kommunen yder ’for god’ service 

på dette område. Derimod kan vi garantere, at 

det at rette ind efter en lavere standard vil 

være med til at skabe en lavere standard i 

Svendborg, og derudover også på sigt være 

med til at generere endnu lavere standarder 

generelt. 

 

Lad os vende tilbage til udgangspunktet i dette 

brev, nemlig at vi både har en fælles vision om 

at skabe et godt og ansvarligt børneliv, OG at 

befolkning og økonomisk grundlag i Svendborg 

er i vækst. Dette, synes vi, giver grund til at 

turde satse på fremtiden og sætte kommunens 

børn i centrum. Vi tror på, at dét er den bedste 

løsning ikke bare for vores børn, men også for 

Svendborg, og derfor håber vi, vores politikere 

tør satse på den. Foreslåede sparekatalog er 

ikke en satsning – det er en ødelæggende 

faktor for den fremtid, vi ønsker for os og vores 

børn. En satsning ville være at tilføre 

børneområdet 0-6 år flere ressourcer, ikke det 

modsatte. 

Vesterlundens forældrebestyrelse foreslår 

derfor, at der bliver tilført flere ressourcer til 

børneområdet og gentager vores høringssvar 

fra juni 2014, som en reminder til os alle: 

 

Tænk Hvis Svendborg 
 
- blev kendt på landkortet. Kendt som byen, der 
turde gå imod strømmen. Kendt som en fantastisk 
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og attraktiv kommune, hvor alle børnefamilier 
ville ønske at bo. Kendt for at sætte overliggeren 
lidt højere og turde satse på - og investere i - 
fremtiden. 
 
- var en by, som tiltrækker børnefamilier, herunder 
akademikere, iværksættere, fremtidige ansatte på 
OUH og SDU, fordi Svendborgs institutioner og 
tilbud til børnefamilier bare lige var en klasse over 
de omkringliggende kommuner.  En by, der 
udnytter den infrastruktur, der er opbygget på 
Fyn, så kommunen er en reel mulighed som 
bosætningskommune for folk, der arbejder i 
Odense. Vender den nedadgående kurve for 
befolkningstilvækst. Fordi den tør sætte 
overliggeren lidt højere og satse på – og 
investere i - fremtiden 
 
- var en by, der vidste, at børns opvækst er 
utrolig vigtig for familien, og derfor et stærkt 
parameter i valg af bopælskommune. En by hvis 
kloge politikere udnytter den viden og forskning, 
der ligger på området, og lytter til 
nobelprismodtagere, økonomiprofessorer og 
forskere, der alle siger i kor, at der i dag er alt for 
få hænder i daginstitutionerne. Og derfor sætter 
overliggeren lidt højere og satser på - og investerer 
i - fremtiden 
 
- var en by, hvor pædagoger gik hjem med 
armene oppe over hovedet, fordi de reelt kan 
udnytte deres uddannelse og faglige kompetencer 
og har den tid, der skal til for at kunne skabe 
udviklende og trygge rammer for de fremtidige 
samfundsborgere. Hvor de kan være nærværende 
og til stede med børnene og dermed får styrket 
motivation, næsten ikke har nogen sygedage, og 
ingen bliver sygemeldt med stress.  Fordi 
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overliggeren bliver sat lidt højere, og der bliver 
satset på - og investeret i - fremtiden. 
 
- var en by, der havde fået reduceret 
omkostningerne - ikke bare på børne- og 
ungeområdet, men også på social- og 
sundhedsområdet - fordi man greb ind i tide, og 
investerede i human kapital.  Fordi man sikrede 
alle børn et udfordrende, udviklende og lærende 
miljø, og bryder den sociale arv. Fordi overliggeren 
bliver sat lidt højere og der bliver satset på - og 
investeret i - fremtiden. 
 
- var en by, hvor forældrene trygt og uden dårlig 
samvittighed kunne aflevere deres børn i 
institution, vel vidende, at børnene ikke blot blev 
opbevaret og tilset af personale, der havde travlt 
med brandslukning, men havde en tryg hverdag, 
hvor de blev udviklet og fik den nærhed og 
omsorg, hvert enkelt barn har brug for - og krav 
på. Hvor forældrene derfor ikke var stressede 
på arbejdet, fordi deres børn befandt sig i en 
kommunal institution, men i stedet kunne yde 
den ekstra indsats, velvidende, at børnene blev 
taget vare på og udfordret. Fordi overliggeren 
bliver sat lidt højere, og der bliver satset på – og 
investeret i - fremtiden. 
 
- satte overliggeren lidt højere og satsede på - og 
investerede i - fremtiden.  
 
Vesterlundens forældrebestyrelse foreslår, at 
der bliver tilført flere ressourcer på 
børneområdet 0-6 år, fordi al forskning viser, 
hvor vigtigt det er, at der er hænder nok i 
institutionerne - og at den økonomiske gevinst 
viser sig senere ved at prioritere børneområdet. 
Svendborg Kommune mister hvert år 
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børnefamilier. Lad os turde vende denne 
udvikling! 
Svendborg - fordi vi sætter barnet i centrum!! 

 

 

Venlig hilsen  
på vegne af forældrebestyrelsen i Vesterlunden 
Sanne Hovendal 
Formand 
 
Pia Nørgaard 

Dagtilbudsleder 
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Høringssvar vedr. Budget 2016-rammebesparelser på Børn og Unge området 
fra Vesterlundens MED-udvalg: 
 
Forskning fastslår, at det kan betale sig at investere i høj kvalitet i dagtilbuddene.  

I den forbindelse fremhæves bl.a. normeringerne og personalets kompetencer og 

uddannelse at have afgørende betydning. 

Vi har i Svendborg kommune mange gode visioner og projekter på 

dagtilbudsområdet, både på nuværende tidspunkt og fremadrettet. Visioner og 

projekter som pædagogerne arbejder målrettet for at leve op til. Der kan nævnes 

”Tidlig opsporing”, ”Inklusion”, ”Aktive børn”, ”Læringsledelse”, ”BIC” og ”TAG”. 

Allerede på nuværende tidspunkt mærker vi, at normeringerne i forhold til antallet 

af opgaver, er på et niveau hvor selv små justeringer har afgørende betydning. 

”Nogen” kunne påstå, at det er ganske få timer hvert hus vil miste i forbindelse 

med reduktionsforslaget, men det vil alligevel, i en travl hverdag, have afgørende 

betydning for den pædagogiske kvalitet. Hver en mistet time vil reducere 

pædagogernes muligheder for at stille læringsmiljøer til rådighed for børnene, 

ligesom det vil påvirke kvaliteten af de øvrige opgaver vi skal varetage.   

Vi kan på ingen måde anbefale at andelen af pædagoger reduceres. Hvis vi vil 

fastholde den høje kvalitet, der er på dagtilbudsområdet og arbejde målrettet i 

forhold til visioner og de mange projekter der er ”sat i søen”, er det nødvendigt med 

en høj andel af uddannede pædagoger i husene.  

Eventuelle besparelser på dagtilbudsområdet skal ses i lyset af, at vi allerede hvert 

år rammes af og udmønter effektivitetsbesparelserne på 0.35%. 

Vi har med stor glæde bemærket, at flere af byrådets politikere har givet udtryk for, 

at de ikke ønsker at spare på børneområdet. De har udtalt, at reduktionsforslagene 

helt eller delvist vil blive trukket tilbage, hvis det beløb Svendborg kommune får 

tildelt fra staten bliver som forventet. Disse udmeldinger ser vi frem til bliver 

efterlevet. 

 

På vegne af Vesterlundens MED-udvalg:  

Jette Juul Andreasen, OTR 

Dagtilbudsområdet 

Grubbemøllevej 22, 1. sal 

5700 Svendborg. 

 

Dagtilbudsleder: 

Pia Nørgaard 

Tlf: 30174595 

 

www.svendborg.dk 
 
 

17. juni 2015 
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Besparelser i dagtilbud:
Østerdalens medudvalg, bestyrelse og ledelsesteam anbefaler 
samstemmende et tydeligt NEJ til at spare mere på dagtilbud – 

Hvorfor:
Børns personlige, sociale, kognitive og sproglige kompetencer 
grundlægges tidligt i livet og spiller en meget stor rolle for senere 
udannelses- og jobmuligheder. Det er der evidens på – Heckmann 
Kurven. 

Barndommen er således det tidspunkt, hvor det er allervigtigst og 
allernemmest at understøtte børns læring, trivsel, udvikling og 
dannelse. Børn der møder skolen med et solidt socialt og sprogligt 
fundament – klarer sig bedst. 

Dette kræver et veluddannet personale. Uddannet personale er 
bedre til at lave alderssvarende aktiviteter, samt til at omsætte 
faglig viden til praksis, hvilket har en effekt på børns sociale, 
følelsesmæssige og kognitive udvikling. (SFI -2014).
Der ønskes kvalitet i hele åbningstiden, og det er på nuværende 
tidspunkt svært i ydretidspunkterne. Spareforslag nr. 2 og nr. 
3.

Østerdalens forældre  ønsker en reel valgmulighed mellem 
dagpleje og vuggestue.  Det skal være ens vilkår for alle uanset 
om man bor i by eller på land i Svendborg kommune. 
Spareforslag nr. 1.

Der er i Svendborg Kommune sket en stor faglig udvikling i 
dagtilbuddet, og der arbejdes fortsat på kvalitetssikring og 
kvalitetsudvikling.  Derfor har vi nationalt samfundsøkonomisk og 
kommunalt i forhold til bosætningsstrategi ikke råd til flere 
besparelser, men behov for at man politisk understøtter visioner 
og målsætninger for dagtilbuddet. Vi ønsker udvikling af vores 
dagtilbud med fokus på kvalitet, så vi understøtter vores 
lokalområde og forhindre afvikling af yderområderne. 

På vegne af Østerdalens bestyrelse, medudvalg og 
ledelsesteam.

Søren Steenmand Lund (Tr), Britta Børling (Ptl)

Stine Loll (Bestyrelsesformand), Mai-Britt Strøm (Dtl)

Østerdalen
Bagergade 28
5700  Svendborg

Tlf.: 29 60 26 18

www.svendborg.dk

19. juni 2015

Bakkehuset
Klingstrupvej 5 B
5881 Skårup
Tlf. 24 88 63 77

Hesselager Børnehus
Skolevej 50
5874 Hesselager
Tlf. 29 48 18 26

Eventyrhuset
Byvej 15
5892 Gudbjerg
Tlf. 29 48 17 77

Gudme Børnehave
Storkehavevej 8
5884 Gudme
Tlf. 29 48 18 84

Oure Børnehus
Hammesbrovej 11
5883 Oure
Tlf. 29 48 18 94

Skårup Børnehus 
Oluf Rings Vej 19
5881 Skårup
Tlf. 29 48 18 13
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Hvad er dagtilbuddets retning og styrker i Svendborg 
kommune: se vedlagte bilag

Styrke i forhold til retning:
 Dagtilbudsloven
 Pædagogiske læreplaner
 Mission, vision og fælles arbejdsgrundlag
 Faglighedsblomsten
 BIC 
 Læringsledelse
 Aktive Børn
 Tidlig indsats
 Sprogvurderinger
 Differentieret læringsmiljøer

Uddannelse
 Områdeledelse og pædagogiske teamledere i hvert børnehus, hvor 

alle ledere har en kort eller længerevarende lederuddannelse.
 Uddannelse i social inklusion alle pædagoger.
 TAG hele dagtilbuddet – fald i sygefravær
 Diverse temadage i forhold til social inklusion, sprog m.m. med 

fokus på at kvalificerer sig til at kunne løse kerneopgaven endnu 
bedre.

 Uddannelse af pædagogmedhjælpere og dagplejere.

Hvad er dagtilbuddets udfordringer
 At få kontinuitet og fordybelse til kerneopgaven. –
 At få planlagt administrative muligheder i forhold til planlægning, 

dokumentation, fordybelse, sparring og evaluering mhb. på at 
kvalificerer det pædagogiske arbejde/kerneopgaven.

 At skabe forskellige børnefællesskaber i hele åbningstiden. 
Ydretidspunkterne er en udfordring.

 At få tid til at inddrage forældrene langt mere i forhold inklusion og 
tidlig indsats.

 Forældre der har svært ved at bruge åbningstiderne. At udvide 
åbningstiden med 2 timer, vil gøre rigtig meget i forhold til at 
mange skal pendle efter arbejde. (Forældreundersøgelse i 
Eventyrhuset- Gudbjerg maj 2015.)
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Vi har meget at byde på! 

I Svendborg kommune har vi rigtig meget at byde på, både til nuværende borgere og 

tilflyttere. Vi har f.eks. en fantastisk natur, kreativitet, masser af kultur, det gode liv med 

indhold, kvalitet og fordybelse (Cittaslow) for både børn og voksne. Vi har et godt 

foreningsliv, hyggelige landsbyer og Svendborg i midten.  

Som borger i Svendborg kan man være stolt af at bo i en kommune, hvor der politisk er 

stor interesse i det gode børneliv. Vores medarbejdere er yderst veluddannede og i deres 

arbejde inspireret af den nyeste forskning og tænkning. Vi er med i flere spændende 

forskningsprojekter blandt andet ”barnet i centrum”, ”tidlig opsporing – livslang effekt”, 

”Aktive børn” og nu også ”læringsledelse”. Alle projekter, der gerne skulle være med til at 

bane vejen for et bedre børne- og unge liv. 

Det er alle gode initiativer som støtter op om kvalitet i vores dagtilbud og her lægges 

fundamentet for barnets videre liv. De gode initiativer understøttes yderligere af, der 

politisk er vedtaget bl.a. ”vision for læring og dannelse”, ”en sammenhængende 

børnepolitik” samt ”vision, mission og fælles arbejdsgrundlag”. Her står bl.a.:  

 

 ”At børn lærer ved at udfordres og motiveres på deres individuelle 

behov”.  

 

 ”Alle børn skal have lige muligheder for aktivt at deltage i 

betydningsfulde og udviklende fælleskaber”. 

 

 ”Vi udvikler mangfoldige læringsmiljøer for alle børn og unge”. 
 

 ”Børn skal have et rigt og meningsfuldt institutionsliv med 
mulighed for at lære, uddanne- og udvikle sig gennem livet”. 

 

Det lyder rigtig godt. Men spørgsmålet er, om det kun lyder rigtig godt eller om det er rigtig 

godt? Smertegrænsen i forhold til normeringerne er nået og det er svært at skabe 

rammerne for alle de gode tiltag, vi gerne vil i dagligdagen for vores børn, når vi er så få 

personaler til at løfte så stor en opgave.  

 

 Jeg hedder Bo, jeg er 5 år og skal i skole til sommer. Jeg er 

heldig, at jeg ikke har behov for nogle særlige indsatser. Jeg klarer 

mig godt og bliver også nødt til at klare mig selv, for der er ikke så 

meget tid til mig i børnehaven, for der er mange børn, der har det 

svært. 



 Jeg hedder Ole og er 4 år. Jeg har rigtig svært ved at lege med de 

andre. Pædagogerne hjælper mig, men når de ikke lige er der, så 

går det galt og jeg kommer til at slå og så må jeg ikke være med. 

Så bliver jeg ked af det eller gal… 

 Jeg hedder Josef og er 4 år. Min familie og jeg kan ikke dansk. Vi 

kender ikke til dansk kultur og dagtilbud. Derfor er det rigtig svært 

at være mig. Jeg forstår lidt, men forstår ikke altid, hvad de gerne 

vil have mig til. Der er mange børn, der har det som mig… 

 Jeg hedder Holger og er 3 år. Der er politisk vilje til at hjælpe 

mig…  

 

På landsplan har kommunerne modtaget en sum penge fra staten til ”øget kvalitet i 

dagtilbuddene”. Disse penge bruges i Svendborg til differentieret normeringer i 6 ud af 33 

dagtilbud, vurderet ud fra en socioøkonomisk betragtning og således fordelt så retfærdigt 

som muligt. Det betyder konkret at der er ekstra timer i disse 6 dagtilbud, hvilket er hårdt 

tiltrængt og vil komme vores børn til gode.  

Nu er det så sådan at med de udmeldte besparelser, kan der kun skæres et sted og det er 

på medarbejdere… Der gives med den ene hånd og tages med den anden? De 6 

dagtilbud med de socioøkonomiske midler er lige vidt og de andre får en yderligere 

besparelse! Såfremt I gennemføre de udmeldte besparelser. Og pengene fra staten, tja, 

hvad bliver de så egentlig brugt til? 

Vil vi have kvalitet i vores dagtilbud, som er det klare og tydelige politiske budskab, der fra 

politisk hold er sendt ud, så er det vigtigt og alvorligt at besparelserne ikke igen rammer 

dagtilbudsområdet. Der kan hverken spares på normering eller andelen af uddannede 

pædagoger. Der skal i stedet tilføres penge – det vil tjene sig ind på sigt!  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelserne, MED-Udvalget, personale og ledelse i FYRTÅRNET 

 

På alles vegne  

Linda Egmose Andersen, Fyrtårnet 
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Familieafdelingens høringssvar 
Høringssvar vedr. budget 2016 – forslag til 

rammebesparelser.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Høringssvar  
 

Budget 2016 og forslag til rammebesparelser er behandlet i MED-
udvalget og på afdelingsmødet.  

 
Familieafdelingen har følgende bemærkninger: 

 
Familieafdelingen håber, at det ikke bliver aktuelt med de foreslåede 
besparelser.  

 
De foreslåede besparelser vil alle gå ud over den forebyggende og 

tidlige indsats i familierne. Besparelserne har ikke kun konsekvenser 
for det tidlige, forebyggende arbejde i Familieafdelingen, men også 
på andre områder såsom dagtilbud og almenområdet. Udmøntningen 

af besparelserne vil være meget uheldig og kan betyde udgifter på et 
senere tidspunkt.  

 
Desuden finder Familieafdelingen, at den udarbejdede benchmark-
rapport ikke bibringer ny viden, hvorfor dette kunne være et 

område, hvor der kunne spares.  
 

  
 
    

Svendborg Kommune 
Familieafdelingen 
Centrumpladsen 7,2. sal 
5700 Svendborg 
 
Tlf. 62 23 46 00 
Fax. 62 23 45 60 
 
 
 
 
Svendborg Kommune 

Tlf. 62 23 30 00 
www.svendborg.dk 
 
 
 

11. juni 2015 
 
 
 
 
Familieafdelingen 
 
Dir. tlf. 62 23 46 00  
bu@svendborg.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Børn- og Ungeudvalget

Handicaprådets høringssvar vedrørende rammebesparelser 2016 
– Børn og Unge

Handicaprådet har på sit møde den 3. juni 2015 drøftet 
høringsmaterialet og udtaler følgende:

”Handicaprådet tager på det kraftigste afstand fra besparelser på 
inklusionsområdet – ikke mindst set i relation til, at området er vægtet 
højt i den netop vedtagne strategiplan”.

Per Christensen
Per Christensen
formand for Handicaprådet

Social og Sundhed
Svinget 14
5700  Svendborg

Tlf.  62 23 30 00
Fax. 62 22 99 79

social@svendborg.dk
www.svendborg.dk

8. juni 2015

Sagsid: 07/9619
Cpr: 
Afdeling: Staben i 
Socialafdelingen
Ref. SFAINC

Telefontid:
Mandag-onsdag 9.00-15.00
Torsdag            9.00-16.45
Fredag              9.00-13.00

Åbningstider ved 
personligt fremmøde
Mandag-fredag  9.00-13.00
Torsdag tillige  14.45-16.45



Sektor MED Børn og Unge’s møde den 02-06-2015

1

Høring budget 2016 | 15 min. | JP |

15/13157

Sagsfremstilling:
Udvalget for Børn og Unge behandlede 05-05-2015 forslag til 
rammebesparelser på Børn og Unge og vedtog at sende disse i høring.

Bilag:
Åben - UBU20150505_Punkt8

Beslutning i Sektor MED Børn og Unge den 02-06-2015:
Omtrent samtlige besparelsesforslag vil ramme de tiltag, der understøtter 
forebyggelse og inklusionsarbejdet, hvilket findes yderst problematisk. 
Med Svendborg Kommunes sunde økonomi i baghovedet, bør det være 
muligt at undgå besparelser. 
 
Ydermere er der et dilemma i, at man har vedtaget en 
ressourcefordelingsmodel på specialområdet med en øget decentral 
mekanisme, som besparelsesforslagene underminerer. 
 
Med hensyn til benchmarkanalyser, anbefales det at undlade at anvende 
ressourcer hertil, idet eksempelvis benchmark på dagtilbudsområdet ikke 
bibringer ikke ny viden. 
 
På dagtilbud kan det måske netop være en kvalitet, at Svendborg 
Kommune har et højt serviceniveau. Det er væsentligt at have en 
bosætningspolitik for øje - og samtidigt at have fokus på at, at der er 
tilstrækkeligt med midler i det almene område til at opretholde høj kvalitet 
samt til at understøtte den tidlige opsporing og indsats.



Høringssvar Budget 2016 – rammebesparelser Børn og Unge.

Skolebestyrelsen på Issø-skolen har følgende kommentarer til 
besparelsesforslagene på skoleområdet.

Set fra vores perspektiv er besparelsesforslaget på 
fritidstilbud/SFO/Juniorklub på ingen måder sammenhængende med den 
politiske beslutning om i kommende skoleår at iværksætte 
resurseneutrale pilotprojekter med en ny udvidet frivillig skoledag. 

Besparelsesforslaget på inklusionsindsatser på almenområdet via 
reduktion af budget til mellemkommunale betalinger kan vi ikke tilslutte 
os. Vi finder det yderst væsentligt at fastholde det politisk besluttede 
princip om at tilbageføre 100% af de sparede midler på specialområdet 
til almenområdet. Idet vi anser princippet som en afgørende 
forudsætning for at inklusionsprojektet kan lykkes.

Skolebestyrelsen på Issø-skolen

Issø-skolen
Skolevej 2
5771 Stenstrup

Tlf. 62236180

Jesper Lundorff

Dir. tlf. 62 23 61 82
jesper.lundorff@svendborg.dk

Svendborg Kommune
Børn og Unge
Ramsherred 5
5700  Svendborg

Tlf. 62 23 30 00

www.svendborg.dk

16. juni 2015



Høringssvar Budget 2016 – rammebesparelser Børn og Unge.

MED udvalget på Issø-skolen har følgende kommentarer til 
besparelsesforslagene på skoleområdet.

Set fra vores perspektiv er besparelsesforslaget på 
fritidstilbud/SFO/Juniorklub på ingen måder sammenhængende med den 
politiske beslutning om i kommende skoleår at iværksætte 
resurseneutrale pilotprojekter med en ny udvidet frivillig skoledag. 

Besparelsesforslaget på inklusionsindsatser på almenområdet via 
reduktion af budget til mellemkommunale betalinger kan vi ikke tilslutte 
os. Vi finder det yderst væsentligt at fastholde det politisk besluttede 
princip om at tilbageføre 100% af de sparede midler på specialområdet 
til almenområdet. Idet vi anser princippet som en afgørende 
forudsætning for at inklusionsprojektet kan lykkes.

Forskning peger på, at kvalitet i dagtilbud i form af megen 
voksenkontakt afspejles i skolen i karaktererne ved afgangsprøverne.  
En besparelse på dagtilbudsområdet harmonerer derfor dårligt med 
folkeskolereformens mål om at alle elever skal blive så dygtige de kan.

18. juni 2015
MED udvalget på Issø-skolen

Issø-skolen
Skolevej 2
5771 Stenstrup

Tlf. 62236180

Jesper Lundorff

Dir. tlf. 62 23 61 82
jesper.lundorff@svendborg.dk

Svendborg Kommune
Børn og Unge
Ramsherred 5
5700  Svendborg

Tlf. 62 23 30 00

www.svendborg.dk

18. juni 2015



Udvalget for Børn og Unge

Høringssvar vedr. rammebesparelse

Skolebestyrelsen ved Nymarkskolen kan ikke anbefale de foreslåede 
besparelser. 
Vi må på det skarpeste tage afstand fra forslaget om at reducere 
almenområdets muligheder for at arbejde kvalitetsfuldt med 
inklusionsopgaven til gavn for hele gruppen af børn og unge gennem en 
reduktion af tilbageførselsbeløbet til inklusionsarbejdet på 
almenområdet. Vi bakker op om kommunens børn og ungepolitik i 
forhold til at give alle børn og unge lige muligheder for deltagelse 
i fællesskaber og gør opmærksom på, at en praktisk udmøntning heraf 
kræver dygtige, engagerede og tilstrækkeligt mange lærere til 
opgaverne. 
Vi anbefaler desuden at fastholde et godt serviceniveau på 
dagtilbudsområdet for generelt at styrke et forebyggende perspektiv ved 
tidligst muligt at kunne sætte ind med den nødvendige støtte til alle 
børns udvikling. 
Vi ser endvidere et behov for snarere at udvide end at reducere 
familieafdelingens muligheder for at understøtte primærindsatsen i 
dagtilbud og skole med støtte til de svageste familier. 

Med venlig hilsen

Skolebestyrelsen ved Nymarkskolen 

Ole Tougaard Birgit Villebro
Formand skoleleder

Direktørområde 
Børn og Unge

NYMARKSKOLEN
Marslevvej 1
5700 Svendborg

Tlf. 62 23 62 00

nymarkskolen@svendborg.dk
www.nymarkskolen-svendborg.dk

10. juni 2015

Sagsid: 
Afdeling: Nymarkskolen
Ref: BV

Åbningstider
Mandag-torsdag 07.45-15.15
Fredag              07.45-14.00
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Høringssvar – budget – rammebesparelser 2016 

 

 

Skårup Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg udtaler at vi ikke kan 

tilslutte os besparelsesforslagene på SFO-området. Det er også 

uhensigtsmæssigt at lade besparelser følge sammen med forslag til 

ændringer. Resultatet er utryghed og manglende lyst til innovation. 

At undlade at tilbageføre ikke forbrugte midler på inklusionsområdet 

kan hverken skolebestyrelse eller MED-udvalg tilslutte sig. I 

omstillingsperioder er det vigtigt at rammen ikke reduceres – og selv 

om det handler om ikke forbrugte midler. Disse bør tilbageføres til 

almenområdet, så vi kan fortsætte arbejdet med inklusion på de 
lovede præmisser. 

At spare på dagtilbudsområdet vil blot betyde en øgning af udgifter 

på sigt på det sociale område og hæmme inklusionsvæksten i 

skolerne. Det er vigtigt at fastholde og helst udvide normeringer på 

dagtilbudsområdet. Som skole mærker vi følgerne af, at der ikke er 

personale nok til at arbejde mest hensigtsmæssigt med 

deltagelsesmuligheder i fællesskaber, fx kunne der sagtens bruges 

midler til overgangen mellem dagtilbud og skole i form af pædagoger 
der deltager i skolen med elever med særlige behov. 

 

 

Skårup Skoles skolebestyrelse og MED-udvalget ved Skårup Skole 

Skårup Skole 

Østergade 53 

5881 Skårup 

 

Tlf.: 62 23 4884 

 

skaarupskole@Svendborg.dk 

www.skaarupskole.dk 

19.06.15 

        

http://www.skaarupskole.dk/


 
 

Thurø, d. 17. Juni 2015 
Svendborg Kommune 
Børn og Unge 

 
 

 
Høringssvar vedr. forslag til rammebesparelser 2016 fra Thurø Skole. 

Skolebestyrelsen og skolens MED-udvalg har behandlet det udsendte 

materiale og har følgende bemærkninger. 

 

Ny organisering af fritidstilbud/SFO/Juniorklub. 

Skolerne har været igennem en strukturreform og er nu optaget af at leve op 
til intentionerne i den reviderede folkeskolelov. 

Der er behov for ro omkring SFO og skolevæsenet, så vi får mulighed for at 
udvikle samarbejder omkring den ”åbne skole”. 

Vi bydes ikke rimelige vilkår for udvikling, med et krav om et bedre 
fritidstilbud for færre penge. 

Forældrebetalingen er øget, og derfor kan forældrene forvente, at der ikke 

spares på bemandingen. En besparelse, hvor der reduceres i 
pædagogstillinger, vil opfattes som serviceforringelse, såfremt der vil være 

uændret forældrebetaling. 

Vilkårene for idrætsforeningernes samarbejde efter skolereformen er også 
blevet vanskeliggjort, da der er en del lærere blandt trænerne i foreningerne. 

Med de nye arbejdstidsregler kan de ikke mere i samme omfang indgå som 
frivillige i samarbejdet i SFO-tiden. 

Vi må derfor forberede os på en forventning om honorering for instruktører fra 
foreningerne. 

Justeringer af rammen til inklusionsindsatser. 

Vi har i Svendborg Kommune hidtil kunnet være stolte af, at den øgede 
inklusionsopgave ikke har været et led i en spareøvelse. 

Vi ønsker fortsat, at der sikres en høj kvalitet i inklusionsarbejdet. Der vil 
fremover være endnu større behov for stor opmærksomhed på, at de 

nødvendige kompetencer er til stede på hver enkelt skole. Skolerne vil skulle 
forberede sig på, at tilgodese en større variation i hver enkelt elevs særlige 
behov. 

Derfor skal vi kraftigt opfordre til, at tilbageførslerne til almenområdet fortsat 
sker 100 %. Dette skal være med til at sikre, at de specifikke kompetencer, 



der er påkrævet i inklusionsøjemed, fortsat kan være til stede på de skoler, 
som har behovet. 

 

Dagtilbudsområdet: 

Vi vil desuden kraftigt fraråde, at der sker besparelser på normering og antal 

af uddannede pædagoger i kommunens dagtilbud. Hvis Svendborg Kommune 
fortsat skal være en attraktiv kommune for tilflyttere, er det af stor betydning, 

at både skoler og dagtilbud er kendetegnet ved høj kvalitet. Tilflyttere er 
ønskelige for, at der fortsat kan være bæredygtige skoler og dagtilbud i 
kommunens lokalområder. 

 

 

Når vi som bestyrelse og MED-udvalg ser, at Svendborg Kommunes 
økonomiske resultat er positivt, og der er sandsynlighed for, at det ikke bliver 
aktuelt med alle de beskrevne besparelser, havde vi gerne set, at forslagene 

til rammebesparelser ikke var udsendt.  

De kan være med til at skabe unødig utryghed for forældre og personale. 

 

På vegne af skolebestyrelse og MED-udvalg ved Thurø Skole. 

 

Claus Holm Andersen  /  Stine Schnurre  /  Lars Hansen 

          Best. Formand                            Tillidsrep.                   Skoleleder 

 



 

 
18. juni 2015 

 

 

Høringssvar fra Tved skole vedr. Budget 2016- forslag 
til rammebesparelser på Børn og Unge området i hø-
ring. 

 

Skolebestyrelsen på Tved Skole har forholdt sig til skoleom-
rådet, hvor der er flg. bemærkninger: 

 

1: Ny organisering af fritidstilbud/SFO/juniorklubber 
iht. Arbejdsgruppe 

 Man bør være opmærksomme på signalværdien i at 
reducere økonomien samtidig med at man vil fremme 
nye tiltag. Det kan virke demotiverende. Vi vil derfor 
foreslå, at man ikke reducerer på dette område. 

2: Justering af rammen til inklusionsindsatser på al-

menområdet via reduktion af budget til mellemkom-
munale betalinger 

 Selv om det afsatte beløb i 2014 ikke har været brugt 
som tiltænkt, så synes vi at det er uhensigtsmæssigt 

at reducere på inklusionsområdet. Der er i forvejen 
megen fokus på inklusion. Vi har i kommunen ikke nå-

et det fastsatte mål ifht. andelen af inkluderede, lige-
ledes har vi ikke set betydningen af at flere elever bli-

ver inkluderet. Derfor synes vi, at signalværdien og 
retningen er forkert. I dagligdagen opleves det som et 

område vi er udfordret på, og som vi fortsat vil være 

udfordret på. 
 

 
På skolebestyrelsens vegne 

 
 
Pia Buchhave Søgaard, skolebestyrelsesformand 

Birthe Christensen, skoleleder Tved Skole 

 

 

Sagsnummer: 

BC direkte 62236124 

BC mail:shmbic@svendborg.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svendborg Kommune 

Tved Skole 

Skolevej 2  

5700  Svendborg 

www.tvedskole.dk 

Tlf. :62236130 
E-mail: tvedskole@svendborg.dk  
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Høringssvar fra Tåsingeskolens vedr. 
rammebesparelser for budget 2016 i Børn og Unge 
 
  
 
Bestyrelsen på Tåsingeskolen tager budget 2016 for udvalget Børn og 
Unge til efterretning med følgende bemærkning. 
 
Besparelser i en periode med overskud i Svendborg Kommune 
Bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt, at der i en periode med 
overskud, kombineret med meget konkrete målsætninger planlægges 
med besparelser.  
Bestyrelsen har den helt klare holdning, at skolereformens intentioner 
skal have de bedste betingelser for at leve op til de politiske 
målsætninger. Besparelser, uagtet størrelse og nødvendighed, kan være 
en medvirkende faktor til begrænsning af de ønskede måls opnåelse.  
 
 
 
 
På vegne af Tåsingeskolen 
 
 
Kasper Føns     Susanne Linnet-Aagaard 
    
Skoleleder Tåsingeskolen   Formand for skolebestyrelsen
    

Tåsingeskolen 
Eskærvej 69 
5700 Svendborg 
 
 
 
 
 
 
 
taasingeskolen@svendborg.dk 
 
 
 
Den 16. juni 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Høringssvar på

Budget 2016 – forslag til rammebesparelser på Børn og Unge området

Vestermarkskolen d. 19. juni 2015

Vestermarkskolen skal herved afgive følgende høringssvar vedrørende ovennævnte tema fra 
Udvalget for Børn og Unge i Svendborg Kommune.

Generelt.
Vi er stolte over, at Svendborg Kommune er blandt de kommuner med det højeste serviceniveau i 
Benchmarkundersøgelsen, og finder det meget betænkeligt at udvalget anvender undersøgelsens 
resultater som argument for reduktioner i personaledækningen på dagtilbudsområdet, samtidigt 
med at der anvendes beløb på at udvide Svendborgprojektet til udskolingen, når folkeskolereformen 
allerede påbyder en væsentlig forøgelse af bevægelse og motion til fremme af indlæringen.
En så massiv vægt på idræt hæmmer udviklingen af kreative og anderledes læringssituationer i 
rammerne af den understøttende undervisning, der helt fratages udskolingen med budget 
forslaget/vedtagelsen om at gøre Svendborgprojektet til et ”profiltema”, der også rammer 
udskolingen.

Specielt på skoleområdet.
Påtænkt besparelse på skoleområdet på 1,5 pædagogstillinger i SFO’erne forekommer for usikker og 
for tidligt planlagt, da der endnu ikke er noget som helst belæg for, at det er forbundet med 
besparelser, at udlægge pasningen til lokale kultur- og fritidstilbud.

Kunne man finde resurser til bevarelse af de to lærerstillinger på inklusionsområdet på trods af 
færre mellemkommunale opgaver ville det kunne styrke dette meget sårbare område. 

Specielt på dagtilbudsområdet.
Den samlede personalereduktion er vanskelig at gennemskue på baggrund af det fremlagte 
materiale, men formentlig 2,5 uddannede pædagoger. Det forekommer selvmodsigende, at det 
samtidigt i reduktionsforslaget anføres, at al forskning tyder på, at uddannet personale er bedst til at 
udføre pædagogisk praksis af høj kvalitet.
Udviklingen bør stræbe imod en fastholdelse af voksen/barn kvoterne samtidig med en øgning af det 
gennemsnitlige uddannelsesniveau.

Specielt for Børn og unge med særlige behov.
Det ser ud som om mindreforbruget i 2014 skjuler et udækket behov, da der var problemer med at 
finde egnede aflastningsfamilier. Derfor er besparelsen måske betænkelig, men det er ikke muligt for 
”menigmand” at afgøre, hvorvidt behovene på området bliver mødt til fulde med den anførte 
strategiplan.

Venlig hilsen
Svend Thordsen
Formand for skolebestyrelsen





 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Til  
Udvalget Børn og Unge 
 

 
Høringssvar vedrørende forslag til rammebesparelser på Børn og Unge området til 
budget 2016  
 
Skolebestyrelsen ved Ørkildskolen fremsender hermed sit høringssvar vedrørende 
forslag til rammebesparelser på skoleområdet inden for området Børn og Unge. 
 
Besparelsen på skoleområdet. 
Det er med meget stor forundring, at skolebestyrelsen og skolens MED-udvalg skal tage stilling til et 
besparelsesforslag på rammen til inklusionsindsatsen i kommunens folkeskoler.  
Næppe er blækket på vores høringssvar til en ny resursestyringsmodel på det segregerede område, 
hvis formål netop er at styrke inklusionsarbejdet på skolerne, blevet tørt, før der så ligger et 
besparelsesforslag, der vil forringe mulighederne for samme inklusionsindsats.  
 
Den nye resursestyringsmodel er blevet gennemført efter en lang og meget grundig proces. Et helt 
afgørende element var her, at i takt med at der skete en øget inklusion af elever fra det segregerede 
område til almenområdet, blev pengene ført tilbage til almenområdet til at styrke det inkluderende 
arbejde på skolerne.  
Modellen (Model B) lagde netop op til, at tilbageførelsen kunne ske på en måde, der langt bedre 
kunne styrke og understøtte inklusionsindsatsen fra starten i forhold til de konkrete elever på 
skolerne end den tidligere model, idet økonomien ikke først kom som en efterbevilling lige inden 
udgangen af budgetåret.       
 
Ligeledes har der under hele den lange proces forud for beslutningen af den nye 
resursestyringsmodel været italesat, argumenteret for samt lovet, at med model B vil en reduktion i 
optaget på det segregerede område betyde, at der skete 100 % tilbageførelse af midlerne til 
almenområdet.  
 
Endvidere fremkommer de 3,5 mill. kr. der blev tilbageført i 2014 som en konsekvens af den gamle 
resursestyringsmodel, og skulle i princippet ikke kunne fremkomme ved model B, idet midlerne på 
forhånd er lagt ud til skolerne til enten en inkluderende indsat eller til at skolerne kan købe et 
segregeret tilbud, såfremt inklusion ikke var mulig i henhold til de opstillede kriterier.  
 
Vel vidende, at der sandsynligvis vil kunne være ubrugte midler i en overgangsfase mellem de to 
resursestyringsmodeller, så fremstår forslaget modsætningsfyldt i forhold til model B og herved med 
manglende redelighed. Forslaget fremstilles som om, der alene sker en besparelse på nogle ubrugte 
midler, som i realiteten efter indførelsen af model B ikke længere vil fremkomme. Det er således 
alene et rent besparelsesforslag på hele det inkluderende arbejde på skolerne, og som vil få 
konsekvenser for gruppen børn med særlige behov, der har allermest brug for støtte og en særlig 
indsat. Forslaget vil uomtvisteligt forringe mulighederne for skolernes inklusionsindsats og for at 
skolen kan leve op til bestemmelserne i folkeskoleloven og bekendtgørelsen for hele 
specialundervisningsområdet. 
 

Svendborg 
Kommune 

 
 
Ørkildskolen 
 
Tlf. 6223 6300 
 
www.orkildskolen.dk 
 
 

Den 17.06.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Side 2 af 2      

 

Det var på baggrund af den gennemførte proces med en model B, hvor en ny resursestyringsmodel 
skulle medvirke til at styrke skolernes inklusionsindsat, men ikke mindst at der ville ske en 100 % 
tilbageførelse af midlerne til almenområdet, at skolebestyrelsen klart anbefalede model B.   
 
Skolebestyrelsen sidder faktisk med den oplevelse, at de efter de har anbefalet model B, og nu ser 
det besparelsesforslag, der her er lagt frem til budget 2016 og årene fremover, at de er blevet ført 
bag lyset i forhold til de vilkår man har afgivet høringssvaret på til model B. 
 
Det kan ikke andet undre, at man seriøst fremlægger et besparelsesforslag på inklusionsindsatsen på 
skolerne i en tid, hvor der foregår et kæmpe reformarbejde på skolerne, som blandt andet omfatter 
en målfastsat indsat på en øget inklusion af elever fra det segregerede område til almenområdet. 
 
 
Besparelsen på fritidsklub, SFO, juniorklubområdet. 
Det er skolebestyrelsens forståelse, at besparelsen er målrettet juniorklubberne. Netop 
juniorklubberne søges og benyttes overvejende af børn, der i særlig grad har brug for dette tilbud i 
deres fritid i forhold til deres trivsel og almene og personlige udvikling. 
 Juniorklubberne frekventeres i høj stor grad af gruppen af børn med særlige behov. Juniorklubberne 
udfører hertil et vigtigt stykke inklusionsarbejde og udgør en ikke uvæsentlig del i kommunens 
samlede inklusionsindsat over for denne gruppe børn i samarbejde med skolerne. 
 
Skolebestyrelsen finder de frivillige tilbud som et godt tilbud til børn og unge i kommunen, men de 
frivillige fritidstilbud kan på ingen erstatte den pædagogiske opgave som fritids- og juniorklubber 
klubberne udøver. 
 
Skolebestyrelsen kan på ingen måde tilslutte sig besparelsen hverken på skoleområdet eller på 
fritids- og juniorklubområdet.  
 

 

På skolebestyrelsens vegne 

 

 Kaj Hørberg   / Katja Schrøder 
 Skoleleder    Skolebestyrelsesformand 



 

 
 

 
 

Til  
Udvalget Børn og Unge 
 

 
Høringssvar vedrørende forslag til rammebesparelser på Børn og Unge området til 
budget 2016 og overslagsårene fra Ørkildskolens ledelse.  
 
Skolens ledelse på Ørkildskolen har drøftet forslag til rammebesparelser på 
skoleområdet inden for området Børn og Unge. Besparelsesforslaget har også været 
drøftet i skolens MED-udvalg. Skolens ledelse fremsender hermed sit høringssvar til 
besparelsesforslaget til budget 2016 og overslagsårene. 
 
En forholdsmæssig stor del af de elever, der går i kommunens segregerede tilbud 
kommer fra Ørkildskolens skoledistrikt. Derfor er vi også på Ørkildskolen meget optaget af arbejdet 
med at øge inklusionen af elever med særlige behov i almenundervisningen. På baggrund af en god 
og konstruktiv drøftelse i skolens MED-udvalg og ledelsesgruppe, anbefalede vi forslaget til den nye 
resursestyringsmodel – Model B, idet vi så nogle gode muligheder i modellen, der kunne være med til 
at styrke vores inkluderende arbejde på skolen. 
 
Der er derfor med meget stor bekymring, at vi ser, at allerede inden modellen er trådt i kraft, at man 
lægge op til en besparelse på inklusionsindsatsen på skolerne. Vi mener, at besparelsesforslaget er 
modsætningsfyldt og står i stærk kontrast til hele intensionen med indførelsen af model B. 
  
Såfremt inklusionsindsatsen fremover med at inkludere op mod 130 børn, der ellers vil være i 
segregerede tilbud, skal lykkedes, så er det tvingende nødvendigt, at der sker en 100 % tilbageførelse 
til almenområdet af de midler, der frigøres fra de segregerede tilbud ved en øget inklusion. 
 
Der foregår i disse år et kæmpe reformarbejde på skolerne, og skolernes medarbejdere yder en 
enorm indsats hertil, herunder arbejdet med at øge inklusionen af elever fra de segregerede til bud 
til almenundervisningen. Hvis vi skal være troværdige i vores argumentation og anbefaling af model 
B, kan vi naturligvis på ingen måde anbefale en besparelse, der rammer inklusionsindsatsen på 
skolerne. 
 
Ligeledes mener skolens ledelse, at en besparelse, der primært er målrettet fritids- og 
juniorklubberne, også bliver en besparelse på inklusionsindsatsen. 
Ørkildskolen har i dag et tæt og konstruktivt samarbejde med Svendborg Juniorklubber i forhold til 
børn med særlige behov, og de børn der i særlig grad har brug for netop dette tilbud i deres fritid i 
forhold til deres trivsel og almene og personlige udvikling. 
Juniorklubberne udfører i samarbejde med skolen et vigtigt stykke inklusionsarbejde og medvirker 
herved til at styrke den samlede inklusionsindsat i kommunen.  
Vi mener ikke de frivillige fritidstilbud, som ikke råder over professionelt personale, kan erstatte den 
pædagogiske opgave som fritids- og juniorklubber klubberne udøver over for denne gruppe børn. 
 
Skolen ledelse kan derfor heller ikke anbefale, at man gennemføre en besparelse på fritids- og 
juniorklubområdet.  
 
Venlig hilsen 
Kaj Hørberg    
Skoleleder 

Svendborg 
Kommune 

 
 
Ørkildskolen 
 
Tlf. 6223 6300 
 
www.orkildskolen.dk 
 
 

Den 18.06.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Svendborg d. 10. juni 2015. 

Hørringssvar vedr. budget 2016 – rammebesparelser på Børn og Unge området. 

Fra resurcepædagogerne område A, B og C. 

 

På Dagtilbud-området er der mange gode visioner og projekter, - både igangværende og 

fremadrettet. Her kan nævnes ”Inklusion”, ”BIC”, ”TAG”, ”Aktive børn”, ”Tidlig opsporing” og 

”Læringsledelse” . – det skal vi holde fast i. 

For at arbejde kvalificeret med visionerne kræves at der er nok pædagoger til at løfte opgaverne. 

Når vi som ressourcepædagoger kommer rundt i børnehusene, kan vi ikke genkende det billede 

Benchmark analysen tegner, i forhold til at der er ”mange” voksne omkring børnene. Vi kender til 

en travl og sårbar hverdag, hvor personalet gør sig umage for at leve op til de krav og 

forventninger, der er i dagtilbuddene.  Antallet  af opgaver i forhold til normeringen betyder, at 

der skal så lidt til, for at pædagogernes muligheder for at være nærværende og skabe de gode 

læringsmiljøer forsvinder. 

Forskningen viser, at det kan betale sig at investerer i højkvalitet i daginstitutionerne. I den 

forbindelse har normeringer og det pædagogiske personales kompetencer og uddannelse 

afgørende betydning.  

Vi kan ikke anbefale at andelen af uddannede pædagoger sænkes. 

Dagtilbudsområdet rammes i forvejen af effektiviserings-besparelsen på 0,35 % årligt og en evt. ny 

besparelse vil yderligere forringe område. 

Hvis besparelser gennemføres, må der rent politisk tages stilling til, hvilke opgaver der skal ned-

prioriteres eller slet ikke løses. 

 



Høringssvar på reduktionsforslag på budget 2016, Udvalget for Børn og Unge 
 

Vi har som TR-gruppe for pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenter, PMF Fyn 

valgt at indgive et høringssvar på de fremlagte forslag til udmøntning af rammebesparelsen på 

ca. 7,4 mill. kr., hvoraf Udvalget for Børn og Unges andel udgør 2,914 mill. kr. i 2016 og frem 

og hvortil der er fremlagt et sparekatalog med forslag til besparelser på 3,5 mill. kr.  

 

Vi har valgt at forholde os til de besparelser der foreslås på dagtilbudsområdet. 

 

Benchmarkanalysen hvor Svendborg Kommune sammenlignes med 3 andre fynske kommuner 

på dagtilbudsområdet ligger bl.a. til grund for de fremlagte forslag til besparelser. Besparelser 

der som altid giver bekymringer, når det får personalemæssige konsekvenser. 

 

Faglighedsblomsten anvendes som et dynamisk redskab og her skrives bl.a. at: 
 

 Jeg fremmer børns trivsel, udvikling, læring og dannelse 

 Jeg skaber inspirerende og mangfoldige læringsmiljøer ud fra den pædagogiske 

læreplan 

 Jeg skab rammer for samhørighed, trivsel og nærvær 

 Jeg understøtter børns lige adgang til børnefællesskaber 
 

Alt sammen fine ord og rigtig gode intentioner, men som vil være svært at løse i en hverdag 

med færre voksne og færre varme hænder. 

 

Det er vigtigt for barnets udvikling, at der er normering og dermed personaletimer nok til 

løsning af den pædagogiske omsorgsmæssige kerneopgave, således at de voksne er i en tæt 

kontakt med børnene og derved kan tilgodese både det enkelte barns og gruppens behov.  

 

Der er fokus fra regeringspartierne, de pædagogiske organisationer og forældrenes 

organisationer på, at der er alt for få ressourcer til at løse den pædagogiske udviklings-, 

relations- og omsorgsopgave på en pædagogisk ansvarlig måde. Der blev derfor i forbindelse 

med finansloven i henholdsvis 2012 og 2015 vedtaget en pulje til bedre normeringer samt 

børnemilliarden, der er øremærket til flere hænder, begge puljer bør bruges direkte til 

normeringerne i institutionerne. 

 

Hvad angår børnenormeringen er der en gennemsnitlig normering i løbet af dagen i Svendborg 

Kommune på 9,3 barn pr. voksen i børnehaverne og 4 barn pr. voksen i vuggestuerne. 

Nedsættes normeringen vil det betyde, at ydertimerne vil blive meget sårbare. I ydertimerne 

er det også vigtigt med en god normering, så der er tid og nærvær til barnet når det skal 

modtages og sige farvel. De før nævnte organisationer mener, at en forsvarlig normering ikke 

bør overstige 6 børn pr. voksen i børnehaver og 3 børn pr. voksen i vuggestuer. 

 

For at opnå, at alle børn inkluderes på en god måde, bør der være en normering af både 

pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og pædagoger, da alle er en vigtig del af det 

pædagogiske arbejde og som sammen arbejder for, at give børnene et udviklende, lærerigt, 

sammenhængende og alsidigt børneliv. Dette opnås ved at udnytte alle 3 faggruppers 

forskellige fagligheder, hvorfor det kunne overvejes at lave ressourcetildelingsmodellen om, 

således at der ikke længere skal være 50 % pædagoger, men pædagogisk uddannet 

personale. 

 

Efter vores opfattelse bør der derfor tilføres midler frem for at skære i normeringen. 

 

På vegne af TR-gruppen, PMF Fyn 

 

Merete Henriksen 

FTR for pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenter 



Svendborg den 1. juni 2015.

Høringssvar budget 2016 – Rammebesparelse.

Vi har nu været igennem flere rammebesparelser der tilsammen har 
nedskrevet vores budget med 16% svarende til ca. 800,000 kr.disse 
besparelser er kommet sideløbende med at Byrådet har besluttet at 
samarbejdet Skole Klub skal prioriteres i forhold til den nye skole reform og 
det forebyggende arbejde skal prioriteres.
Alle disse tiltag bliver finansieres af de penge, der hele tiden bliver 
reduceret. 
Det arbejde vi kan er utrolig vigtigt, for en del af vores børnegruppe, vi kan 
med vores faglighed og 20 års erfaring med inklusion være med til at børn 
får et bedre skoleforløb, da vi i vores klub, altid har rummet alle typer af 
børn med stor succes.
Vi har efterhånden fået opbygget et godt samarbejde med skolerne, til stor 
gavn for de elever der har brug for en særlig indsat og det samarbejde 
burde styrkes frem for hele tiden at lægge besparelser ind. 

På vegne af Svendborg Juniorklubs personale. 

<Institution>
Svendborg Juniorklub
Skovbrynet 1 a
5700 Svendborg

Tlf: 29481885
www.<hjemmeside>.dk

Venlig hilsen

Leder
Kurt Jørgensen

Dir. Tlf.: 40540862
Kurt.jorgensen@svendborg.dk
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