Spareforslag i budgetforliget for 2017-2020 samt
garantitildeling skoler og dagtilbud
sendt i høring på møde i Udvalget for Børn og Unge d. 10. oktober 2016
Høringsperiode: 12. oktober – 16. november 2016

Liste over høringssvar

Nr.

Høringssvar

1.

BUPL tillidsfolk fra skoler, dagtilbud samt Familie og
Uddannelse

2.

BUPL tillidsmandsgruppen for de kommunale
dagtilbud
uopfordret

3.

Center for Børn, Unge og Familier MED-udvalg

4.

CSV Sydfyn

5.

Dagtilbud Børnebyøster MED-udvalg

6.

Dagtilbud Børnebyøster forældrebestyrelse

7.

Dagtilbud Egebjerg forældrebestyrelse

8.

Dagtilbud Egebjerg MED-udvalg

9.

Dagtilbud Dagplejen forældrebestyrelse og MED-udvalg

10.

Dagtilbud Sundet forældrebestyrelse, MED-udvalg og
ledelsesteam

11.

Dagtilbud Vesterlunden forældrebestyrelse

Side 1 af 4

12.

Dagtilbud Vesterlunden MED-udvalg

13.

Dagtilbud Østerdalen bestyrelse, MED-udvalg og
ledelsesteam

14.

Dagtilbud Østerdalen – formand og næstformand i
bestyrelsen
uopfordret

15.

Den Nye Heldagsskole MED-udvalg

16.

Den Nye Heldagsskole skolebestyrelse

17.

Familieafdelingen MED-udvalg

18.

FYRTÅRNET – Selvejende netværk

19.

Handicaprådet

20.

Interkulturelt Team dagtilbud

21.

Juniorklubben Stenstrup bestyrelse og ledelse
uopfordret

22.

TR-gruppe for pædagogmedhjælpere og pædagogiske
assistenter, PMF Fyn

23.

PMF Fyn v/Kim Degn Christiansen

24.

Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole

uopfordret

uopfordret

25.

Oure Børnehus, alle 36 forældre
uopfordret

26.

Sektor MED Børn og Unge

27.

Social og Sundhedsskolen Fyn

Side 2 af 4

28.

Svendborg Juniorklub

29.

Svendborg Juniorklub MED-udvalg

uopfordret

30.

Svendborg Junior TR og AMR

uopfordret

31.

Værestedet Knasten - bestyrelse

32.

Byhaveskolen bestyrelse samt MED-udvalg
Vedlagt 2 bilag

33.

Issø-skolens MED-udvalg

34.

Issø-skolens skolebestyrelse

35.

Nymarkskolen skolebestyrelse og MED-udvalg

36.

Rantzausminde Skole skolebestyrelse og MED-udvalg

37.

Skårup Skole skolebestyrelse og MED-udvalg

38.

Stokkebækskolen skolebestyrelse

39.

Stokkebækskolen MED-udvalg

40.

Thurø Skole skolebestyrelse og MED-udvalg

41.

Tved Skole skolebestyrelse

42.

Tåsingeskolen skolebestyrelse

43.

Tåsingeskolen MED-udvalg

44.

Vestermarkskolen skolebestyrelse og MED-udvalg

Side 3 af 4

45.

Vestre Skole skolebestyrelse

46.

Ørkildskolen skolebestyrelse

47.

Ørkildskolen MED-udvalg

Side 4 af 4

+Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
BUPL, tillidsfolk fra skoler, dagtilbud og familie og uddannelse.
Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%

(udfyldes efter behov)

3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
Vi er meget betænkelige ved besparelsen på 10% på juniorklubbens budget. Specielt set i sammenhæng
med sidste års besparelser på Juniorklubben. Det betyder at der hvis denne besparelse gennemføres skal
spares over en ½ mio. på et meget lille budget.
Det er rigtigt ærgerligt, da Juniorklubben gør en forskel på special og forebyggelses indsatsen.
Juniorklubben har siden indførelsen af skolereformen, og den beslutning der blev truffet i Byrådet d.
29.04.2014 indgået i et samarbejde og partnerskab med skolen. Juniorklubben er gået ind i dette arbejde,
og har betydet en stor forskel for børn, der er udfordret ifht. deltagelse i skolelivet. Forskellen består i at
klubben har kunnet arbejde ind i skolen som ekstra hjælp, og har kunnet støtte op om barnet i fritidsdelen.
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
Vi mener, at det er et dårligt signal at sende til forældre, at den korte tid der nu er til SFO tid, stiger
kontinuerligt i pris. Det kan have den betydning for familier hvor økonomien er sparsom, at man kan se sig
nødsaget til at fravælge SFO. Det betyder at nogle børn kan blive afskåret fra et udviklingsrum, som har
betydning for deres socialisering.

8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser
Det er vigtigt, at bevare garantiordningen på dagtilbudsområdet. Dels fordi det er vigtigt, at der er en
mangfoldighed og forskellighed i tilbud, hvor mindre institutioner helt klart har meget at tilbyde.
Garantiordningen er en forudsætning for, at børn kan bibeholde deres tilknytning til lokalmiljøet. De kan
trives og udvikle sig der hvor de bor.
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
I forhold til temaer (udvidelses), mener vi, at det er et stort tab, hvis vi på dagtilbuds området ”mister”

tilskuddet til differentieret normering på 2,3 mio. (250 mio. puljen til mere pædagogisk personale i
dagtilbud). Det er sådan at tilskuddet nu tilgår kommunen som bloktilskud, og det vil kræve en
budgetudvidelse, for at fastholde tilskuddet på området. De 2,3 mio. til differentieret normering blev givet
til bl.a. 2,6 pædagogstilling fordelt med fra 8 til 28 timer i husene: Nordlyset, Paraplyen, Kobberbækken,
Byparkens vuggestue og Børnegården. Det løft der dermed er blevet givet til den forebyggende indsats, vil
vi anbefale bliver bibeholdt.
Et andet tema er garantiordningen for skoler. Vi mener med de samme begrundelser som på dagtilbud, at
det er vigtigt, at børn kan få lov til at trives, lære, og udvikle sig i deres lokalmiljø. Derfor er det
nødvendigt, at bevare de mindre skoler også i områder som Gudbjerg, Hesselager osv.
Det er problematisk, at besparelsesforslagene generelt rammer den forebyggende indsats eller udsatte
børn og unge.
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Kære Børn & Unge-politiker!
I Politiken den 30/8-16 kunne vi læse artiklen "Stor forskel på kvalitet i dagtilbud"
Den handler om projekt "Læringsledelse" og fremhæver, hvad der giver kvalitet i dagtilbud. Lektor
og forskningsleder ved Århus universitet, Ole Henrik Hansen, peger på at den pædagogiske kultur,
børnesynet, arbejdet med læring og omsorg samt hvor gode pædagoger er til at planlægge, har
afgørende indflydelse på kvaliteten i dagtilbud. Samtidig nævner han, at det er afgørende hvor
empatisk en tilgang de voksne har til børnene.
FOLA og BUPL understreger i artiklen, at dagtilbudsområdet bør tilstræbe samme målsætning i
2020 som folkeskoleområdet, nemlig at 95% af undervisningen skal ske af fagligt uddannede
personale.
I samme artikel fremhæves Oure Børnehus som topscore på trivsel og kvalitet i
ovennævnte forskningsprojekt. Leder, Pia Drost, udtaler at det handler om ledelse, organisering og
klare mål i forhold til kerneopgaven. Børnene opdeles her i små læringsgrupper på 4-7 børn pr.
voksen. Dette forudsætter en normering som Oure Børnehus kun har grundet garantimodellen.
VI vil gerne henlede jeres opmærksomhed på den generelle normering i kommunen som den ser
ud i praksis, som vi beskrev for jer den 27/5-15.

Normeringen i praksis. - En typisk dag i en børnehave i Svendborg kommune.
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.

Når vi ser på Svendborg kommunes økonomi, har vi forståelse for at en besparelse er uundgåelig.
Vi bliver dog bekymrede efter en gennemgang af reduktionsforslaget, idet vi kan se, at det vil
ramme hårdt ned på kerneopgaven, den faglige kvalitet samt det nære arbejde med barnet.
Mvh.
BUPL tillidsmandsgruppen for de kommunale dagtilbud i Svendborg kommune
Søren Stenmann Lund/ Østerdalen
Helle Klarskov/ Børnebyøster
Jette Andreasen/ Vesterlunden
Pia Grønnehave Nielsen/ Egebjerg
Lene Loft Jensen/ Sundet

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
MED-Udvalget i Center for Børn, Unge og Familier
Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser

(udfyldes efter behov)

14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
MED-Udvalget understøtter at FamilieCentrets budget justeres i forhold til udgiften til andel af husleje i
Møllergade 88 og Byparken 42, st. mf.
19. Åben Anonym Rådgivning
MED-Udvalget understøtter en besparelse på det forebyggende område. Vi oplever, der stadig er brug for
medarbejderressourcerne i Åben Anonym Rådgivning og støtter derfor, at besparelsen finansieres ved
strukturelle ændringer. Der er i løbet af år 2016 fortaget nogle organisatoriske tilpasninger, så tilbuddet i
dag består af kortere rådgivningsforløb. Psykologerne er delvist taget ud af den åbne rådgivning, hvilket
gør det muligt, at finansiere en besparelse på forebyggelsesområdet, uden der tages en medarbejder ud af
den Åbne Anonyme Rådgivning.
Påvirkning på andre områder: Ærø og Langeland kommune vil fortsat betale efter fordelingsnøgle.
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
Som centrale aktører i strategiplanen, understøtter vi den langsigtede virkning af strategiplanen. MEDUdvalget er af den overbevisning, at den forventede effekt fordrer, at antallet af sagsbehandlere i
Familieafdelingen opnormeres. Opnormeringen skal give mulighed for, at der hurtigt kan iværksættes den
rette indsats, at der kan ske en tæt opfølgning, så indsatsen kan justeres i forhold til familiernes aktuelle
behov og indsatserne kan afsluttes på rette tidspunkt.
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
CSV Sydfyn

Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser

(udfyldes efter behov)

14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
En beskæring af tilbuddet for sindslidende borgere i Svendborg kommune er selvsagt en
forringelse for en i forvejen udsat gruppe.
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
I en forandringsproces, hvor undervisning og aktivitet i højere grad overgår til pædagogfaglig
indsats, vurderer CSV ikke, at der bliver tale om forringelse af tilbuddet.
TR på CSV meddeler, at der pt. pågår en afklaring af, hvorvidt pædagogfagligt personale på
kommunale STU tilbud, skal aflønnes under LC overenskomst ( som uuddannet lærer). Er det
tilfældet, vil besparelsen decimeres.
24. CSV takstreduktion STU 2 %
En takstreduktion på STU vil givetvis udhule normeringen på de enkelte hold og dermed øge
presset på personale og presse den individuelle målopfyldelse for den enkelte borger.
25. Langsigtet virkning – Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
MED Børnebyøster
Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
Socioøkonomisk tildeling.
Der har i mange år været et stort behov for differentieret normering. Det kom der med den
socioøkonomiske tildeling via tidligere Finanslov – direkte udmøntet til dagtilbudsområdet i Svendborg
som en ”pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud”.
Vi vil stærkt anbefale, at det bloktilskud, der fortsat gives til Svendborg, bliver udmøntet til fortsættelse
af ekstra normering ud fra samme principper. Der er lavet en midtvejsevaluering, hvori der udtales
meget positive resultater: Det har givet os mulighed for at arbejde med mindre børnegrupper, det giver
bedre inklusion, samt familiearbejdet er styrket. Arbejdet kan gøres mere målrettet, og vi ser det har en
stor forebyggende effekt. Med den socioøkonomiske tildeling kan vi være med til at bryde den sociale
arv og være en del af at udvikle livsduelige børn og familier.
Generelt mener vi at der hvert år tages en bid af den kage der hedder kvalitet i dagtilbud, det gøres ved
effektiviseringskrav, nedskæringer eller flere opgaver. Det giver svære vilkår for at nå de mål og visioner
Svendborg har. Men det udfordrer ligeledes fagligheden for den enkelte medarbejder, der har viden og
ambitioner for sit arbejde. Stor afstand mellem vilkår og faglighed giver dårligt arbejdsmiljø – i værste
fald stress.
Vi ønsker fortsat kvalitet og vil forslå, at der kigges på, hvordan andre kommuner er opbygget
ledelsesmæssig. Ligger der et potentiale i at organisere sig anderledes i kommunen på tværs af
(fag)områder – og stadig sikre god ledelse?

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion

(udfyldes efter behov)

5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser.
Vi er ikke enige i MED. Det kan være svært at ønske en garanti ordning, når men som personale
ved, at det vil forringe ens egne arbejdsvilkår. Det ville være på sin plads, hvis byrådet vil tage
ansvar for udvikling af landkommuner, bosætning og kvalitet. Det kræver en mere langsigtet
plan. Og er det dagtilbuddets økonomi, der skal sikre små børnehuse – er det ikke snarere et
samlet byråd, der i en fælles bosætningsstrategi skal sikre en ordentlig økonomi?
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
Som ansatte i dagtilbud i Svendborg er vi naturligvis interesseret i faglig udvikling og gerne i
tilknytning til forsknings baseret viden. Aktive børn knytter sig til en daglig praksis, og de
personale der har været på uddannelse, kommer begejstret tilbage med brugbare værktøjer.
Forslag om, at det nu skal finansieres af eget budget, er meget bekymrende. Vi er i forvejen
udfordret på vores budget, og det vil udhule både kursus- og vikarkontoen. Det vil bevirke, at der
ved sygdom og ferie ikke vil være mulighed for at få dækket fravær. Personalet er i forvejen
presset af mange arbejdsopgaver med inklusion af børn med særlige behov og flygtninge
familier. Vi mener ikke vi har mulighed for selv at finansiere denne opgave. Hvis man ikke
centralt finder midler til dette projekt, må vi udsætte projektet, til der findes økonomi til det.
16. Sprogvurdering – flersprogede
Interkulturelt team har ekspertisen i denne opgave. Der er brug for både viden og tid til denne
væsentlige opgave, der giver pejlemærker for handleplan for tosprogede børn og tidlig indsats.
Med denne opgave vil pædagogerne sættes yderligere under pres, set i lyset af de opgaver vi i
forvejen løser. Det vil blive en besparelse, som kan mærkes i dagligdagen.
Desuden vil forslaget ramme meget skævt, idet de huse, der i forvejen har mange opgaver med
tosprogede familier, vil blive ramt hårdest af denne besparelse. Vi har stor bekymring om, at
integrationsarbejdet vil blive svækket.
Hvis opgaven skal overgå til pædagogisk personale lokalt, er det nødvendigt med op kvalificering
samt tilførsel af væsentlige personaletimer. Det vil ikke nødvendigvis blive en besparelse.
17. Pædagogisk assistentuddannelse

18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Forældrebestyrelsen - Børnebyøster

Evt. generelle bemærkninger
Indledningsvis vil vi gerne takke udvalget for reduktionen i besparelsesrammen, friholdelsen for generelle
reduktioner på dagtilbudsområdet, samt at forslaget om tidlig overgang til børnehave er fjernet.
Vores bemærkninger til de enkelte forslag fremgår af nedenstående skema.
Foruden de fremlagte besparelsesforslag, vil vi gerne henlede udvalget opmærksomhed på at ophør af
puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud, reelt medfører en yderligere reduktion på BU området
på 2,3 mio. årligt. På dagtilbudsområdet har midlerne været anvendt til at tildele ekstra normering til
børnehus med stor andel af børn og familier med særlige udfordringer. Her har midlerne gjort en markant
positiv forskel i forhold til at sikre at sårbare og udsatte børn bliver en del af fællesskabet, samt at der
sættes tidligt ind med rådgivning og vejledning til familierne inden det går galt.
I vores optik er det derfor en meget kortsigtet løsning, at fjerne denne ekstra tildeling, og blot lade
pengene indgå i kommunens generelle bloktilskud. Vi frygter at besparelsen blot skubber udfordringen til
skole eller familieafdelingen. I mellem tiden bliver udfordringen større, og medfører på sigt udgifter som
overstiger den kortsigtede besparelse. Også fra et ikke økonomisk perspektiv giver det stor værdi at
fortsætte indsatsen, således at disse vanskeligt stillede børn får mulighed for at blive en del af
fællesskabet, bryde den negative sociale arv, og lykkedes med at få et godt og indholdsrigt liv.
Undringen over ovenstående bliver bestemt ikke mindre, når vi samtidig bemærker at flere af udvalgets
medlemmer, i forskellige avisartikler har udtalt, at netop den tidlige og forebyggende indsats er vigtig.
Vi anbefaler derfor at udvalget går tilbage til det øvrige byråd og gør opmærksom på problemstillingen,
således at denne vigtige indsats kan fortsættes, uden at det generelle service niveau udhules.
Alternativt bør den differentierede normering på baggrund af socioøkonomiske forhold fortsættes inden
for udvalgets eget budget, som et udvidelsesforslag, der så vil kunne finansieres indenfor det råderum som
er i det udmeldte besparelseskatalog.
I henhold til besparelseskataloget, så undre det os at forslaget om besparelser på tilskud til pasning af
egne børn er taget ud af kataloget. Det er en flot gestus, og en meget bred fortolkning af den kommunale
kerneopgave, men også en luksus vi gerne vil stille spørgsmål ved om der virkelig er råd til? Virkeligheden
er at vi befinder os i en situation hvor et stort flertal af forældrene oplever ressourcerne som knappe og
den basale ydelse som udfordret.
Ligeledes mener vi det vil være oplagt også at kigge på forvaltningen og organiseringen af
dagtilbudsområdet i forbindelse med udarbejdelse af reduktionsforslag. Vil der f.eks. kunne hentes

yderligere effektiviseringer gennem sammenlægning af området eller gennem ændring i
ledelsesstrukturen?

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%

(udfyldes efter behov)

3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
Vi anbefaler, at der fortsat afsættes midler til vikartimer ifb. med uddannelse af medarbejdere.
Der er i forvejen udfordringer med at få råd til vikartimer i dagtilbuddene, og vi ved at de varme
hænder er det absolut vigtigste for såvel børn som forældre. Kan det være rigtigt, at et projekt der har
til formål at skabe sundere børn, skal betyde forringelse i hverdagen?
I artikel fra TV2 fyn 13. Marts lyder det: For at kunne løfte projektet, har Svendborg Kommune frem til
2020 sat 4,2 millioner kroner af til vikarer og kompetencekurser.
Da kerneydelsen i vores børnehuse allerede er hårdt presset, så kan konsekvensen af
besparelsesforslaget, meget vel blive at vi i bestyrelsen må fravælge eller reducere brugen af kurser i
forbindelse med aktive børn i dagtilbud. Det vil være ærgerligt, da vi så ikke får det fulde udbytte af
de ressourcer som allerede er investeret i projektet.
16. Sprogvurdering – flersprogede
I Børnebyøster har vi modtaget og modtager vi stadig mange tosprogede børn. Vi anbefaler Jer derfor

til, at se dette som et samfundsansvar, der skal være med til at sikre, at de tosprogede børn får de
bedst mulige vilkår til at tilegne og mestre sig det danske sprog, således at de kan blive
velintegrerede. Vi kan derfor kun anbefale, at den tid, der bliver brugt med tosprogede og sprog,
bliver brugt med sprogstimulering, da det er det der er med til at forbedre sproget.
At selve sprogvurderingen af tosprogede børn overlades til medarbejderne finder vi i problematisk.
Vi er meget for, at sprogstimuleringen i form af forskellige tiltag med de tosprogede børn prioriteres,
men at selve vurderingen foretages af medarbejderne, finder vi problematisk af flere årsager.
I sprogpakken lyder det at formålet er, at tilbyde en massiv opkvalificering af det pædagogiske
personales arbejde med børns sprog. Det er netop det vi anbefaler medarbejderne i daginstitutionerne
skal benytte deres sparsomme tid væk fra børnene på. Med tematisk sprogarbejde, dialogisk læsning
mm. Hvis selve sprogvuderingen, som er en kæmpe opgave, bliver pålagt medarbejdere frygter vi, at
sprogstimuleringen kan blive nedprioriteret og at der i yderste konsekvens ikke længere vil være tid
til at skabe grobunden for, at sprogvanskelighederne bliver bedre hos de berørte børn.
Kilder
•
•
•
•
•
•
•
•

Center for børnesprog : http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/c_boernesprog
Danmarks Evalueringsinstitut – EVA: http://www.eva.dk/tema/boern-og-sprog
Nationalt Videncenter for Læsning: http://www.videnomlaesning.dk/
Ordet fanger: http://www.ordet-fanger.dk/
Sprogpakken: http://www.sprogpakken.dk/
Sprogvurdering: http://www.sprogvurdering.dk/
Sprogtilegnelse: www.dafolo.dk/sprogtilegnelse
Bleses, Dorthe (m. fl.): ”Sammenfatning af resultat af forskningskortlægning”, sprogpakken
Servicestyrelsen 2011
17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Forældrebestyrelsen i Egebjerg
Evt. generelle bemærkninger
I forhold til det sparekatalog der blev præsenteret i september, kan vi se at vi er blevet lyttet til og at de
punkter vi var mest bekymrede for er taget væk. Tak for det. Som bestyrelse værdsætter vi muligheden for
dialog.
Vi har dog et forslag:
Vi vil gerne til det gamle sparekatalog og punktet ”tilskud til pasning egne børn”. Det punkt vil vi gerne
have tilbage i sparekataloget. Vi ser punkt 13, samt de to forslag der er i ”temaforslag til drift” (”læring for
alle-det starter i dagtilbud” og ”pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud”) som mere vigtige at
prioritere, da pasning af egne børn vedrører 30 familier, som er så lille et antal, i forhold til hvor mange
børn de andre besparelser/udvidelsesforslag påvirker.
REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole

(udfyldes efter behov)

11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Dagtilbud Egebjerg – MED udvalget
Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser

(udfyldes efter behov)

Vores erfaring er, at en garantiordning ikke fjerner en faglig bekymring for;
- Muligheden for at skabe mangfoldige læringsmiljøer.
- Muligheden for at personalet kan sparre fagligt.
- Sårbar og usikker økonomi.
Vi opfordrer til en langsigtet og langtidsholdbar struktur omkring små børnehuse.
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
I forhold til 250 mio. kr. puljen givet til mere pædagogisk personale i dagtilbud på landsplan, er vi
bekymrede for konsekvensen af, at Svendborgs tilskud på 2,3 mio kr. nu gives som et bloktilskud, og den
differentierede normering dermed er ”sparret” væk.
Vi foreslår at der findes penge til ”temaforslag drift: pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud”
vedrørende ekstra pædagogtimer på baggrund af sociodemografisk analyse, så dette kan fortsætte.
Samtidig kan vi se, at ”Pasning af børn i eget hjem” er fjernet fra sparekataloget, og derfor vil vi foreslå
en omprioritering af disse midler. ”Pasning af børn i eget hjem” berører ca. 30 børn, hvorimod tilskud til
differentieret normering berører langt flere børn.

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Bestyrelsen for dagplejen og Dagplejens Med.udvalg
Evt. generelle bemærkninger
Det er kommet bestyrelsen til kendskab, at kommune ønsker at fjerne kr. 2,3 mio. fra dagtilbudsområdet til
bloktilskud.
Dagplejen har i 2015 og 2016 fået tilkendt ca. kr. 1 mio. af regeringen til styrkelse af dagplejen. Pengene
bruges til gæstedagplejen for at sikre, at børnene har trygge rammer at være i, når deres faste dagplejere er
syge, har ferie eller andet fravær.
Hvis disse midler overføres til kommunens bloktilskud betyder det i praksis, at dagplejen skal finde
yderligere besparelser på kr. 1 mio., hvilket helt konkret vil betyde en reduktion af 3 medarbejdere.
Dagplejens nuværende budget er inklusiv dette ekstra tilskud. Ud fra nuværende budgetter vil det ikke være
muligt for dagplejen at fastholde gæstedagplejen, uden at børnene skal passes af andre dagplejer i andre
områder, end de kendte dagplejere i eget område. Derved vil der komme situationer, hvor børn skal passes
langt væk fra hjemmet og hos dagplejere og børn, som de ikke kender. Dette betyder en stor forringelse for
dagplejere, forældre og specielt børnene. I sidste ende vil det betyde utrygge børn, utilfredse forældre og
frustrerede dagplejere, der ikke kan skabe en tryg og stabil hverdag med udvikling for børnene.
Det kan ikke være rigtigt, at dagplejen i Svendborg Kommune ikke kan være bæredygtig i sig selv. Hvis man
fra politikkernes side vælger at overføre dette tilskud til bloktilskud, så betyder det i realiteten, at dagplejen
er underfinansieret.
Midlerne blev oprindelig givet for at skabe bedre normeringer for de mindste i samfundet. Hvis tilskuddet
fjernes, er det en stærk svækkelse af dagplejen. Og derved sender kommunen et stærkt signal om, at hvis
man som børnefamilie i Svendborg Kommune ønsker at gøre brug af dagplejen, så kan man ligeså godt
benytte de private dagplejere. Det er jo netop dagplejens stærke side, at den offentlige dagpleje har en god,
stabil og tryg gæstedagpleje, hvilket den private dagpleje ikke har.

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
3. Byhaveskolen - kørselsordning

(udfyldes efter behov)

4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser
Budgetbesparelsen kan accepteres, grundet det lave børnetal.
14. Central buskonto
Budgetbesparelsen kan accepteres, da behovet tilpasses det nuværende behov og børnetal.
15. Aktive børn i dagtilbud
Vi kan ikke anbefale, at der spares på projekt Aktive børn, hverken på vikar refusionen eller egen betaling
for uddannelse. Det er et centralt projekt med midler til forskning, og der har faktisk været en del arbejde
og udfordringer i starten, som har taget ekstra tid. Det skal nok stabilisere sig, og få god effekt i forhold til
børn og motorik, men økonomien skal ikke tages decentralt! Derfor anbefaler vi ikke den besparelse.
16. Sprogvurdering - flersprogede
Budgetbesparelsen kan accepteres.
17. Pædagogisk assistentuddannelse
Bestyrelsen kan ikke se, at der er et så stort behov for at uddanne så mange. Besparelsen kan derfor
accepteres.
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan

26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Dagplejen har i 2015 og 2016 fået tilkendt ca. kr. 1 mio. af regeringen til styrkelse af dagplejen. Pengene
bruges til gæstedagplejen for at sikre, at børnene har trygge rammer at være i, når deres faste dagplejere er
syge, har ferie eller andet fravær.
Hvis disse midler overføres til kommunens bloktilskud betyder det i praksis, at dagplejen skal finde
yderligere besparelser på kr. 1 mio., hvilket helt konkret vil betyde en reduktion af 3 medarbejdere.
Dagplejens nuværende budget er inklusiv dette ekstra tilskud. Ud fra nuværende budgetter vil det ikke være
muligt for dagplejen at fastholde gæstedagplejen, uden at børnene skal passes af andre dagplejer i andre
områder, end de kendte dagplejere i eget område. Derved vil der komme situationer, hvor børn skal passes
langt væk fra hjemmet og hos dagplejere og børn, som de ikke kender. Dette betyder en stor forringelse for
dagplejere, forældre og specielt børnene. I sidste ende vil det betyde utrygge børn, utilfredse forældre og
frustrerede dagplejere, der ikke kan skabe en tryg og stabil hverdag med udvikling for børnene.
Det kan ikke være rigtigt, at dagplejen i Svendborg Kommune ikke kan være bæredygtig i sig selv. Hvis man
fra politikkernes side vælger at overføre dette tilskud til bloktilskud, så betyder det i realiteten, at dagplejen
er underfinansieret.
Midlerne blev oprindelig givet for at skabe bedre normeringer for de mindste i samfundet. Hvis tilskuddet
fjernes, er det en stærk svækkelse af dagplejen. Og derved sender kommunen et stærkt signal om, at hvis
man som børnefamilie i Svendborg Kommune ønsker at gøre brug af dagplejen, så kan man ligeså godt
benytte de private dagplejere. Det er jo netop dagplejens stærke side, at den offentlige dagpleje har en god,
stabil og tryg gæstedagpleje, hvilket den private dagpleje ikke har.

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Dagtilbud Sundet: MED-udvalget, forældrebestyrelsen og lederteamet
Evt. generelle bemærkninger
I finansloven for 2015 blev der afsat 250 mio. kr. årligt til mere pædagogisk personale i dagtilbud.
Svendborgs andel udgør 2,3 mio. kr.
Der blev peget på en fordeling, hvor dagplejen fik 993.ooo kr. til styrkelse af gæsteplejeordning og
børnehusene fik 1.042.000 kr. til differentieret normering, som er fordelt ud i de børnehuse der i 2015
havde den største belastning i forhold til socioøkonomien.
De 2,3 mio. kr. er nu på som budgetudvidelse, da man vælger at lade dem indgå i bloktilskud fra 2017,
dette kan vi ikke anbefale, da det har haft en stor betydning. Og forsvinder den differentieret normering,
mener vi at der vil opleves et større pres på resursepædagog indstillinger. Vi har oplevet de børnehuse
der nu har haft den differentieret normering, ikke har haft så stor søgning til resurse indsats, hvilket har
haft den betydning, at vi bedre har kunne fordele resursepædagogerne ud i alle børnehuse.
Vi ser at, det vil få stor betydning på antallet af resursepædagogiske indstillinger, som alle børnehus vil
opleve som en forringelse og dermed mindre tidlig indsats.
Vi anbefaler dog at der hvert. 2. år ses på hvor og hvordan den socioøkonomisk belastning fordeler sig og
at den differentierer normering kan flyttes efter behov.
REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion

(udfyldes efter behov)

6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser
Vi mener, at der er dilemmaer i forhold til at fjerne garantiordningen, for der er områder med faldende
børnetal, som pt. har meget brug for ordningen for ikke at lukke børnehuse, og sende forældre over til
det private. Men vi mener at det er en politisk dialog og beslutning der skal tages i forhold til, hvad der
ønskes i de områder, der er presset af faldende børnetal og det er faktisk både på skole og dagtilbuds
området. Men, trods dilemmaer, vælger vi at anbefale besparelsen.
14. Central buskonto
Besparelsen anbefales, dog mener vi at der skal være økonomi til bus, der hvor en bus bruges for
normering / ekstra normering.
15. Aktive børn i dagtilbud
Vi kan ikke anbefale at der spares på projekt Aktive børn, hverken på vikar refusionen eller egen betaling
for uddannelse. Det er et centralt projekt, med midler til forskning og der har faktisk været en del
arbejde og udfordringer i starten, som har taget ekstra tid. Det skal nok stabilisere sig, og få god effekt i
forhold til børn og motorik, men økonomien skal ikke tages decentralt, derfor anbefaler vi ikke den
besparelse.
16. Sprogvurdering - flersprogede
Kan anbefales, da vi ikke ser det som en relevant sprogvurdering. Alle børn sprogvurderes ved ca. 3 år og
igen i 0-klasse. Vi trivselsvurderer alle børn 2 gange årlig i FOKUS, og er der børn der kommer i Fokus
eller særlig fokus, udarbejdes der handleplaner, et fokus eller særlig fokus kan også omhandle sprog.
Vi ser det derfor slet ikke nødvendigt at der sker en sprogvurdering få mdr. før skolestart.
17. Pædagogisk assistentuddannelse
Vi oplever faktisk ikke et behov, for så mange PAU uddannet som sker i dag, og kan derfor anbefale
denne besparelse.
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning

23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Vesterlundens forældrebestyrelse

Evt. generelle bemærkninger
Vi har valgt at svare på de reduktionsforslag, der ligger på dagtilbudsområdet.
Derudover vil vi gerne fremhæve, at vi finder det meget bekymrende, at man vælger at lade puljen til mere
pædagogisk personale / sociale normeringer ”forsvinde” (1,050 mill kr i børnehusene). Vi arbejder med
tidlig indsats/Fokus og her har vi et tiltag, der virker og gør en forskel, når der ikke skal laves 3
Handleplaner og holdes 3 forældresamtaler i forbindelse med Fokus, men 35; og derefter føre
Handleplaner og fælles indsats ud i praksis. Og i hverdagen arbejde med ekstra sprogtilegnelse og sociale
kompetencer med de børn, der har meget brug for det. Det er mere end 300 børn, der samlet set får gavn
af det.

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel

(udfyldes efter behov)

10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser
Vi har forståelse for, at der skal ”holdes liv i landområderne”; og at man af hensyn til børnefamilier og
ansatte skal beslutte om man vil bevare ”garanti” for børnehaverne eller ej.
Vi vil dog anbefale, at man ser på, om der kan findes en billigere løsning, når vi har to nærliggende huse,
der begge skal have midler op til 32 børn.
14. Central buskonto
Ok, at fjerne, da det ikke har betydning for de øvrige busordninger vi i forvejen har og benytter,
15. Aktive børn i dagtilbud
Ok, at fjerne, og ja, det vil derfor kunne tage flere år, da vi også har behov for kompetenceudvikling af
andet.
Det vigtige er, at vi fortsat får vikarmidler, når medarbejderne er på uddannelse.
16. Sprogvurdering - flersprogede
Børnene sprogvurderes som 3-årige også ved start i bh.klasse.
Vi har haft to-sprogede børn i mange år, og vi tænker, at det er ved tvivl om barnet skal i modtageklasse
eller ej, at der er behov for denne sprogvurdering og ikke pr. automatik.
17. Pædagogisk assistentuddannelse
OK, vi mener ikke, vi skal tage flere end vi pålægges; vi vil gerne give vore egne pædagogmedhjælpere
overbygning. Men de øvrige, der uddannes ansættes sjældent.
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra

Østerdalens medudvalg, ledelsesteam og bestyrelse.

Evt. generelle bemærkninger
I forhold til garantitildeling i dagtilbuddet, står Østerdalen i en helt særlig situation. Det er to af
Østerdalens Børnehuse, der for tiden har den udfordring, at der forventes at blive brug for
garantiordningen for at kunne dække en åbningstid på 50 timer.
Østerdalen består at 6 børnehuse, som dækker gamle Gudme kommune og Skårup skoles distrikt.
Børnehusene ligger i 5 landsbyer med stor fysisk afstand, og har 2 private vuggestuer og 2 private
børnehaver at konkurrere med.
Østerdalen arbejder fagligt og bevidst med at skabe læringsmiljøer for alle børn, hvor æstetik, glæde,
kvalitet, sundhed og Cittaslow er i fokus i forhold til arbejdet med pædagogiske læreplaner.
Der arbejdes målrettet og bevidst med at skabe sammenhæng og gode overgange fra dagpleje til
Østerdalens børnehuse, samt igen videre til Skårup Skole og Stokkebækskolen.
Vi er i Østerdalen påvirket af det faldende børnetal 3-6 år, der også er gældende på landsbasis.
Østerdalen dækker et stort geografisk område, og børnehusene er et af samlingspunkterne i de
landsbymiljøer vi dækker. Vi er stærkt bekymret for hvordan nærmiljøets pasnings og læringstilbud vil
udvikle sig fremadrettet, hvis ikke garantimodellen fortsat sikrer de mindste børnehuses kvalitet, indtil at

børnetallet er stigende igen.
Det er Østerdalens målsætning at gøre det kommunale dagtilbud til højkvalitetsdagtilbud, og dermed
gøre små landbymiljøer bosætningsmæssige attraktive at bosætte sig i, og derved skabe et stort antal
pladser i de kommunale dagtilbud. Målet for Østerdalen er, at blive uafhængig af garantimodellen.
Østerdalens MED-udvalg, ledelsesteam og bestyrelse arbejder visionært på at skabe innovation, og ikke
mindst at understøtte alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Østerdalens flotte resultater i
Program for Læringsledelse, er skabt i tæt samarbejde mellem medarbejdere og forældre i nærmiljøerne.
Vi er en arbejdsplads der for børn og medarbejdere er kendetegnet med god trivsel og lavt sygefravær,
og en stor brugertilfredshed.
Vi har i Østerdalen brug for at garantitildelingen i de kommende år understøtter arbejdsro i dagtilbuddet,
så nuværende og kommende brugere tør bosætte sig, og derved sikre et lokalmiljø, hvor det kommunale
dagtilbud er repræsenteret, og understøtter elevgrundlaget på den samarbejdende folkeskole.
Vi anbefaler således at garantitildelingen til de mindste folkeskoler indføres, og at garantitildelingen
bevares i dagtilbud.
Østerdalen er åben for at tænke muligheder - særligt i de børnehuse, hvor der er behov for
garantitildeling f.eks. småbørnsgrupper, da børnetallet for de mindste stiger. Vi ønsker, at der skabes
innovative og gode faglige muligheder for børn og forældre i lokalmiljøet. F.eks. heldagslegestuer,
småbørnsgrupper, og evt. gæstedagpleje i de børnehuse, der ikke har vuggestue. Endvidere tænker vi, at
det give mening at fordele flygtninge bredere ud.
Endvidere anbefales at procentfordelingen mellem kommunal dagpleje (70) og kommunal vuggestue
(30)på landet ophæves, da denne fordeling gør, at borgerne i Østerdalens område bliver nødsaget til at
vælge private vuggestuer, eller private børnepassere. Der kan være udfordringer i at få dét kommunale
tilbud, som borgerne ønsker - dagpleje eller vuggestue.
Ligeledes tillader Østerdalen sig at gøre opmærksom på at Bakkehuset ligger på en lejet grund,
lejekontrakten skal fornys i 2019.
Bakkehusets indretning er ikke hensigtsmæssigt, da det består af to huse på en grund. Endvidere er
Skårup Børnehus et ældre børnehus, der består af flere knopskydninger. I forhold til at kunne skabe
differentierede læringsmiljøer, mangler der i Skårup Børnehus blandt andet et motorikrum, værksted
m.m. Det bør undersøges, om man kan bygge et nyt børnehus i to plan alá Gudme Børnehus evt. på den
grund, hvor Skårup Børnehus ligger. I selve byggeriet bør ind tænkes en legestue til dagplejen.

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
3. Byhaveskolen – kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion

(udfyldes efter behov)

6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser
Østerdalen anbefaler at garantitildelingen gives i 2017 og fremadrettet, hvor der samtidig arbejdes med
bud på innovative og langtidsholdbare løsninger for dagtilbuddet og skoleområdet, så vi i landområderne
ikke er afhængige af garantitildeling. Langtidsholdbare kommunale løsninger bør politisk samskabes med
bestyrelserne for dagtilbud og skole.
Østerdalen anbefaler, at man politisk vælger løsninger, der giver arbejdsro, så forældre tør bosætte sig,
og indskrive deres børn i mindre børnehuse i lokalsamfundet.
14. Central buskonto
Der ønskes, at der ses på busser til landområderne, så der kan køres til andet end kulturelle tilbud, f.eks.
skov og strand. Østerdalen har i dag købt en minibus, som deles mellem de 5 børnehuse. Den har dog
meget begrænset levetid, og Østerdalen har ikke penge til at købe en anden bus. F.eks. ligger Hesselager
og Lundby Børnehave langt fra hovedvejen, hvor busserne kører.
15. Aktive børn i dagtilbud
Det er ok at dagtilbuddet er medfinansierende i forhold til kursusdelen.
16. Sprogvurdering – flersprogede
Alle børn i Svendborg sprogvurderes når de er 3 år, og følges/understøttes i den sproglige udvikling
uanset etnicitet. Endvidere arbejdes der 2 gange årligt med trivselsvurderinger i Fokus. Vi antager, at
dagtilbuddet generelt kommer tidligere ind i forhold til at understøtte alle børns trivsel og sproglige
udvikling. I tilfælde hvor der kan være tvivl om skoleplacering, bør interkulturelt team inddrages sammen
med PPR. Derfor anbefaler Østerdalen, at dette besparelsesforslag effektueres.
17. Pædagogisk assistentuddannelse
Østerdalen anbefaler, at der spares mest muligt på antallet af PAU elever. Denne besparelse kunne
bevare garantitildelingen.
18. Familiecentret – takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS

Vi anbefaler fortsat at satse på projekt FOKUS og på den forebyggende og tidlige indsats.
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning – Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Den sociale økonomiske tildeling på 2,3 million bør ikke ende i bloktilskuddet, men føres tilbage til
dagtilbuddet.
I forhold til tidlig indsats, er det betydningsfuldt, at der er medarbejdere nok til at understøtte alle børns
trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvor målet er at bryde den sociale arv.
Østerdalen ønsker endvidere, at det politisk revurderes, om pasning af børn i eget hjem skal ind igen som
et besparelsesforslag. Al forskning viser, at børn udvikler sig i relationer.
Der er noget modstridende i at dagtilbuddet arbejder så fagligt bevidst med at skabe højkvalitets
dagpleje, vuggestue og børnehaver der understøtter alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse –
samtidig med at man betaler for, at børn passes i eget hjem.

From:
Sent:
To:
Subject:

Jan Præstholm
11 Oct 2016 09:27:02 +0200
Jonna Rasmussen
VS: Besparelsesforslag

Hej Jonna
For journalisering i uopfordrede høringssvar
Venlig hilsen
Jan Præstholm
Børn- og ungedirektør
Svendborg Kommune

Fra: Mette Kristensen
Sendt: 11. oktober 2016 09:15
Til: betina kristensen
Cc: Dorthe Ullemose; Mads Fredeløkke; Susanne Gustenhoff; Arne Ebsen; Andreas Pless; Pia Dam; Jan
Præstholm
Emne: Sv: Besparelsesforslag
Kære Sara og Betina
Mange tak for jeres bemærkninger vedrørende spareforslag på børne- og ungeområdet,
herunder garantiordning på dagtilbudsområdet.
Jeres bemærkninger medgår i den videre proces, og jeg kan tilføje, at udvalget på møde i går
behandlede spareforslagene på børne- og ungeområdet og besluttede at sende alle
spareforslag i høring frem til den 16. november. Udvalget vil igen behandle spareforslagene og
træffe endelig beslutning på møde den 7. december.

Med venlig hilsen

Mette Kristensen
Formand, Udvalget for Børn og Unge
Svendborg Kommune
E-mail: mette.kristensen@svendborg.dk
Mobil: +45 2442 0069

Fra: betina kristensen <betinaikristensen@hotmail.com>
Sendt: 10. oktober 2016 16:50
Til: Mette Kristensen; Dorthe Ullemose; Andreas Pless; Mads Fredeløkke; Pia Dam; Susanne Gustenhoff;
Arne Ebsen
Emne: Besparelsesforslag

Kære børne- og unge udvalg
Vi bekymrer os om, hvis ikke besparelsesforslaget
vedr. Garantiordningen falder bort. I Østerdalen har
vi to børnehuse, som er omfattet af ordningen, Oure
og Hesselager. Det er af stor betydning, at ordningen
fortsætter, da vi ellers kan frygte lukningen af de to
børnehuse.
Østerdalen er som den eneste institution i
kommunen cittaslow certificeret. Der er lavt
sygefravær. Vi har høj trivsel og tilfredshed fra både
børn, forældre og personale. Der er lavt sygefravær
blandt personalet, altså alt i alt, er vi et område, der
er værd at investere i.
Herudover bekymrer vi os for, hvad det gør ved
landsbylivet i vores område såfremt vores to
børnehuse bliver lukningstruet! Vi ønsker fortsat
udvikling i vores område og at kunne tiltrække nye
indbyggere, det gør det svært, hvis der er færre
institutioner. Da befolkningen i landområderne er
lige så afhængige af at have institutioner så tæt på
nærmiljøet, som indbyggere i byen. Herudover
ønsker vi også mulighed for valgmuligheder i blandt
daginsitutioner, det indskrænkes, hvis to institutioner
må lukkes grundet manglende garantiordning.
Valgfriheden for indbyggerne er i forvejen udfordret
grundet procentsatserne mellem dagpleje og
vuggestuen.

Herudover er det et faktum, at der ikke er særlig
optimale offentlige transportforhold og derfor ikke
nemt at komme rundt til øvrige børnehuse, såfremt
Oure og Hesselager børnehuse ikke bibeholder
garantiordningen.
På vegne af bestyrelsen i Østerdalen
Formand
Sara vorager
Og næstformand
Betina Iroisch Kristensen

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Den nye Heldagsskole, Med-udvalget
Evt. generelle bemærkninger
Besparelserne tages naturligvis til efterretning, men det bekymrer os i høj grad, at størstedelen af
besparelserne rammer på områder, der vedrører de mest udsatte børn, unge og familier.
Vi har en mening om, at dette kun er en besparelse på kort sigt, og dermed risikabelt, såvel i menneskelig
som økonomisk henseende.
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel

(udfyldes efter behov)

12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
Såfremt implementeringen af specialstrukturen effektueres pr. 1. august 2018, og DnH er samlet på én
matrikel finder Med-udvalget på DnH denne besparelse acceptabel. Såfremt DnH ikke er samlet på én
matrikel og/eller børnetallet er højere end 35 elever, forudser Med-udvalget, at dette er yderst risikofyldt
og dermed uacceptabelt.
Endvidere stiller Med-udvalget på DnH sig undrende i forhold til, at der her peges på en specifik
besparelse: ”En lederstilling”, hvor man på andre institutioner blot peger på en generel reduktion.
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Bestyrelsen for Den nye Heldagsskole
Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
Besparelserne tages naturligvis til efterretning, men det bekymrer os i høj grad, at størstedelen af
besparelserne rammer på områder, der vedrører de mest udsatte børn, unge og familier.
Vi har en mening om, at dette kun er en besparelse på kort sigt, og dermed risikabelt, såvel i menneskelig
som i økonomisk henseende.

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel

(udfyldes efter behov)

12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
Såfremt implementeringen af specialstrukturen effektueres pr. 1. august 2018, og DnH er samlet på én
matrikel finder bestyrelsen for DnH denne besparelse acceptabel. Såfremt DnH ikke er samlet på én
matrikel og/eller børnetallet er højere end 35 elever, forudser bestyrelsen, at dette er yderst risikofyldt
og dermed uacceptabelt.
Endvidere stiller bestyrelsen for DnH sig undrende i forhold til, at der her peges på en specifik
besparelse: ”En lederstilling”, hvor man på andre institutioner blot peger på en generel reduktion.
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Familieafdelingens MED-udvalg
Evt. generelle bemærkninger
Hvis der spares på Børn og Unge området generelt, så vanskeliggøres det at opnå målene med
strategiplanen.

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.

8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel

(udfyldes efter behov)

13. Garantiordning 32 pladser
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning – Strategiplan
Familieafdelingens MED-udvalg vurderer, at det er meget urealistisk, at afdelingen skulle være i
stand til at finansiere egen opnormering, som følge af besparelser fra implementering af
strategiplanen.
Afdelingen har desværre et efterslæb af sager, hvor vi af forskellige årsager ikke har foretaget
tilstrækkelige opfølgninger og iværksat nødvendige foranstaltninger. Det er MED-udvalgets
vurdering, at der i det kommende stykke tid vil komme flere sager, hvor en mere omfattende
foranstaltning vil være nødvendig grundet utilstrækkelig omhu. Det er vurderingen, at afdelingen
med stor sandsynlighed ikke kan leve op til målsætningen fra strategiplanen om en reduktion i
antallet af anbringelser på 20 %.
Herudover er lovmedholdeligheden udfordret på flere områder fx overskridelse af tidsfristerne for
børnefaglige undersøgelser og opfølgning på foranstaltninger.
Det er MED-udvalgets vurdering, at afdelingens personalemæssige tilstand og trivsel på
nuværende tidspunkt ikke giver mulighed for at levere den omlægning til mere forebyggelse og
mindre indgribende foranstaltninger, som der tydeligt forventes i reduktionsforslaget. Herudover
er det ligeledes vurderingen, at forventningen til afdelingens mulighed for at placere flere børn i
plejefamilier er overvurderet. På nuværende tidspunkt har vi allerede en stor andel af anbringelser
i plejefamilier, og vores mulighed for rekruttering er svækket.
Som Familieafdelingens MED-udvalg er vi bekymrede for, at vi ikke kan se, at der er tænkt
personalemæssige opnormeringer ind. Dertil skal det siges, at opnormeringen af de 6
sagsbehandlere i forvejen er for lidt ift., hvad der er det optimale. Visitationens sager har nemlig

ikke været en del af de beregninger, som ligger til grund for forslaget om en opnormering på 6
sagsbehandlere. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler et vejledende sagstal på ca. 15-20 sager
pr. sagsbehandler ved en Sverige-inspireret model, hvor sagstyngden er en blanding af både lette
og tunge børnesager. Idet at visitationens sager ikke er tænkt ind i beregningen af opnormeringen
af de 6 sagsbehandlere, er formodningen, at der er brug for væsentligt flere end de oprindelige 6.
Derudover er der kommet en voldsom stigning i antallet af underretninger, hvilket giver større
arbejdsmængde, og kan medføre øgede udgifter til foranstaltninger.
Tankerne og ønskerne i strategiplanen er rigtig gode hensigter, men vurderingen er, at afdelingen
på nuværende tidspunkt er langt fra at være der, hvor der med rette kan indlægges egentlige
budgetbesparelser. MED-udvalget er bekymret for børnenes trivsel og afdelingens mulighed for
at yde børnene og de unge den bedste indsats, hvis disse besparelser bliver vedtaget.
26. Reduktion af plejevederlag
Familieafdelingens MED-udvalg er meget nysgerrig på, hvordan sammenligningen af plejevederlag
til de andre kommuner er foretaget, idet der er stor forskel på, hvilke typer af børn
(belastningsgrad) de enkelte kommuner placerer i plejefamilier. Reduktionsforslaget nævner intet
om dette, og det frygtes, at der bliver foretaget en sammenligning af ’æbler og pærer’.
Derudover er fristen og muligheden for at afgive høringssvar betydeligt begrænset grundet
manglende grundlag, hvilket gør det svært at forholde sig til besparelserne.
Hvis der reduceres på plejevederlaget, så må andre besparelser på udsatte børn og unge trækkes
tilbage, og MED-udvalget ønsker, at gøre opmærksom på at Familieafdelingens mulighed for
rekruttering af plejefamilier vil blive svækket væsentligt.

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Medarbejdere, dagtilbudsledere og bestyrelser i Det Selvejende netværk Fyrtårnet.
Evt. generelle bemærkninger
I Fyrtårnet var det med stor bekymring, at vi hørte om de kommende besparelser. Vi blev derfor meget
lettede da vi så, at der blev indgået forlig og halvdelen af besparelsen blev taget af bordet.
Vi oplever i vores dagtilbud, et dilemma imellem den kvalitet vi gerne vil yde og den normering vi har til
rådighed. Vi håber derfor, at i fremover vil påtænke, at tilføre området ekstra penge, - som der blev givet
udtryk for på dialogmødet her i november.
Det er med glæde, at 2 af Fyrtårnets dagtilbud har modtaget de socioøkonomiske midler som regeringen
afsatte til differentieret normering. Det har været til stor gavn og nytte for de familier og børn, der er i
udsatte positioner. Vi vil derfor, set i lyset af tidlig forebyggende indsats, på det kraftigste anbefale, at
midlerne fortsat går til differentieret normering, også selvom de fremadrettet, gives som bloktilskud.
Konkret er der i budgettet peget på 4 områder, hvor der skal spares. Vi vil gerne bemærke, at vi er
tilfredse med, at I politikere tager ansvar og peger på konkrete områder, hvor der kan spares. Skriv her –
tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
8. Familieklassetilskud fjernes

(udfyldes efter behov)

9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser
14. Central buskonto
 Dette spareforslag vedrører ikke Fyrtårnet og vi er derfor neutrale i dette.
15. Aktive børn i dagtilbud
 Vi finder det ærgerligt, at man, politisk, vælger at indgå i store projekter og så ikke har råd til at
følge det op. En besparelse her, vil trække sagen i langdrag, da kursusmidlerne i dagtilbud ikke er
særlig høje.
16. Sprogvurdering - flersprogede
 Vi ser sprogvurderinger af de 5-6 årige som et vigtigt parameter i det pædagogiske arbejde i
dagtilbuddene. Pædagogerne følger børnenes progression, fra de er 3 år til de er 6 år og får en
lærerig information på baggrund af sprogvurderingerne. I et tæt samarbejde med interkulturelt
team tilrettelægges målrettede sproglige pædagogiske handleplaner, som er en implementeret
del af den pædagogiske hverdag. Denne viden er ligeledes meget brugbar ved overleveringen til
vores kolleger i skolernes børnehaveklasser samt til korrekt skoleplacering af børnene.
 Endvidere ser vi sprogvurderingen som et vigtigt led i integrationen af vores flersprogede børn
og hvis pædagogerne i det enkelte dagtilbud, fremadrettet, skal forestå disse tidskrævende
sprogvurderinger, som interkulturelt team i dag har erfaringerne med, vil det, udover at være en
forringelse af de flersprogede børns vilkår, også blive en markant forringelse af de øvrige børns
vilkår.
17. Pædagogisk assistentuddannelse
 Vi er enige i dette spareforslag, idet vi oplever, at de unge mennesker, der uddannes som PAUassistenter, har svært ved, efterfølgende, at få job.
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer

24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Handicaprådet
Evt. generelle bemærkninger
Handicaprådet har på sit møde den 26. oktober 2016 drøftet det fremsendte høringsmateriale.
Handicaprådet udtrykker bekymring for serviceforringelsen ved takstreduktionen på 2% på
Centralafdelingen Tåsinge, Byhaveskolen samt CSV, som alle er tilbud for de svageste borgere.

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel

(udfyldes efter behov)

13. Garantiordning 32 pladser
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

Høringssvar fra Interkulturelt Team
16. Sprogvurdering flersprogede

Sproglig screening af 5 årige børn med dansk som andetsprog;

Svendborg Kommune
Rådhuset
Ramsherred 5
5700 Svendborg

I Interkulturelt Team bruger vi screeningsmaterialet " Vis Hvad Du Kan”
Materialet er udarbejdet til at følge barnets andetsprogsudvikling over tid, og formålet er at
skabe et grundlag for den sprogpædagogiske indsats.

Interkulturelt Team
Lene Søndberg
Direktørområdet
Børn & unge

Screeningen i 5 års alderen danner udgangspunkt for den sproglige handleplan, som vi
udarbejder for at kunne fokusere vores og børnehavens indsats for barnets sidste tid i
børnehaven.

14 november 2016

Screeningen skærper vores viden om, hvor langt barnet er nået i sin beherskelse af
andetsproget, og resultatet giver os mulighed for at fokusere vores indsats på de dele af
sproget, som barnet har brug for at få styrket inden opstart i skolen.
Screeningen giver os værktøjer til at give en mere præcis, sproglig overlevering til skolerne.
Desuden anvendes og efterspørges screeningen i tværfagligt regi. Den er et vigtigt redskab i
en udredning af barnets reelle sproglige kompetencer, da de fleste andre screenings/
Vurderingsmaterialer er baseret på dansk som førstesprog.
Screeningen er for os et vigtigt og nødvendigt redskab, som er med til at skabe grundlaget for
vores pædagogiske handleplaner og sprogarbejde.
Derfor vil vi, med dette høringssvar, tilkendegive vores faglige argumenter, og således fastslå
vigtigheden af, at bibeholde Interkulturelt Teams sproglige screening af 5 årige børn med
dansk som andetsprog i børnehaven.
På vegne af interkulturelt Teams flerkulturelle sprogpædagoger
Lene Søndberg Team leder for Interkulturelt Team
Anne Sig Nielsson
Kirsten Overgaard
Tina Nyborg
Maj Britt Enevoldsen screenings- og Udviklingspædagog

Juniorklubben Stenstrup
Stationsvej 19, 5771 Stenstrup.
Tlf og mobil: 62261220/ 29885771
www.juniorklubben-stenstrup.dk
jkstenstrup@hotmail.com

Kære politikere i Svendborg kommune

16-09-2016

Ifølge referatet fra UBU 7/9 2016, foreslås der en lang række besparelser, hvori blandt andet
juniorklubberne i Svendborg kommune, private såvel som kommunale, vil blive omfattet heraf.
Bestyrelsen og ledelsen i Juniorklubben Stenstrup, opfodrer på det kraftigste til, at byrådet ser
bort fra disse besparelsesforslag. Da denne besparelse, vil medføre en alvorlig negativ
økonomisk konsekvens og derved en forringelse, af et meget populært fritidstilbud, for børn og
unge, i Stenstrup, Kirkeby og Lunde området.
Besparelserne vil således belaste, et i forvejen, udfordret budget og vil gå ud over den
dannelsesmæssige og forbyggende indsats, som Juniorklubben leverer.
Derud over, vil en besparelse også kunne resultere i en betydelig prisstigning, på kontingentet.
Noget vi meget gerne vil undgå, da den nuværende pris, er et massivt grundlag for, at alle har
råd til, at være medlem i klubben. Samt, at prisen er tilsvarende, den tid der er til rådighed i
eftermiddagstilbuddet, på grund af de lange skole dage.
Juniorklubben Stenstrup, er en privat juniorklub, der blev stiftet i 1993, og er en forening
formålsbestemt efter folkeoplysningsloven, med en bestyrelse bestående af tilknyttede
forældre og den daglige leder.
Juniorklubben har 60-70 tilmeldte børn, som er i alderen 9-13 år (4.-6. klasse/mellemtrinet).
Inklusionen er et stort fokus og Juniorklubben er et samlingssted og fælles tredje, for børn og
unge af alle typer, social baggrund og interesser.
Juniorklubbens slogan er: ”Alle har ret til en god eftermiddag” og det imødekommes, ved en
anerkendende og relationel tilgang og den ideologi der hedder: Frihed under ansvar. Dette
resultere i et trygt og udviklende miljø, for børn, unge og voksne.
Til dagligt er der to ansatte i Juniorklubben Stenstrup (en uuddannet klubmedarbejder og den
daglige leder). En besparelse, kan betyde, afskedigelse af en medarbejder, eller forringelse af,
i forvejen, beskedne stillingerne.
”Juniorklubben er et værdsat og vigtigt fritidstilbud for mange af Issø-skolens elever i 4. - 6.
årgang.
Samarbejdet mellem Issø-skolen og Juniorklubben er meget velfungerende og medvirker til at
skabe sammenhæng i børnenes skole- og fritidsliv. Ved at samarbejde og bruge hinandens
resurser og kompetencer skaber vi merværdi for børn, forældre, lærere ja for hele
lokalsamfundet.” – Skoleleder v. Issø-skolen Jesper Lundorff

Vi svarer med glæde på spørgsmål
Med venlig hilsen
Bestyrelsen og ledelsen i Juniorklubben Stenstrup

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
TR-gruppe for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, PMF Fyn
Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%

(udfyldes efter behov)

2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
Konsekvensen af en yderligere takststigning kan være, at børnene meldes ud af SFO’en, da forældrene kan
have svært ved, at se hvad de får for de ekstra penge, som SFO’en kommer til at koste. Børnene som
tidligere havde en hverdag med leg, udvikling og kammeratskab, vil dermed få flere timer alene hjemme
og derved kan de blive ekskluderet af fællesskabet.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel

13. Garantiordning 32 pladser
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse
Den foreslåede reduktion på pædagogisk assistentuddannelse fra de nuværende17 elever til ca. 7 elever i
2019 er en kraftig reduktion. For mange unge som ikke har mulighed for at tage en studenter- eller
handelseksamen er den pædagogisk assistentuddannelse en af de få åbninger der er, for at de får en
uddannelse. Gennemføres besparelsen kan det give en social slagside. Det er en meget dårlig idé at spare
på elevpladser og praktikpladser. En kommune som Svendborg, der bryster sig af at være en uddannelses
by bør ikke spare på uddannelse snarere tværtimod.
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Puljen til mere pædagogisk personale
I finansloven for 2015 blev der afsat 250 mill. kr. årligt til mere pædagogisk personale i dagtilbud.
Svendborg Kommunes andel af dette udgør 2,3 mill. kr., som blev fordelt til styrkelse af
gæsteplejeordningen i dagplejen ved at man ansatte 3 dagplejere samt til mellem 8 og 28 timer pr. uge i
følgende 5 børnehuse – Paraplyen, Kobberbækken, Nordlyset, Byparkens vuggestue samt Børnegården
Byparken.
De 2,3 mill. kr. vil fra 2017 overgå som permanent bloktilskud og derved ligger det som en
budgetudvidelse.
Vi vil anbefale at man fortsætter med de differentieret normering, da det har haft en stor betydning for
den forebyggende indsats.

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Jan Præstholm
10 Oct 2016 08:44:49 +0200
Jonna Rasmussen
Birgit Lindberg
VS: Møde i Børn og ungeudvalget og reduktionsforslag budget 2017

Hej Jonna
For journalisering som uopfordret høringssvar til Budget 2017.
Venlig hilsen
Jan Præstholm
Børn- og ungedirektør
Svendborg Kommune

Fra: Kim Christiansen <kich@FOA.DK>
Sendt: 9. oktober 2016 18:17
Til: Arne Ebsen; Dorthe Ullemose; '28871348@2sms.dk'; Andreas Pless; '22893438@2sms.dk'; Pia Dam;
'53554033@2sms.dk'; Susanne Gustenhoff; '50991281@2sms.dk'; Mette Kristensen; '24420069@2sms.dk'
Cc: Merete Henriksen
Emne: Møde i Børn og ungeudvalget og reduktionsforslag budget 2017
Kære medlemmer af udvalget for Børn og Unge.
Vedr. reduktionskataloget for Børn og unge på den pædagogiske assistent uddannelse (PAU).
Når I mødes skal I bl.a drøfte rammebesparelserne på budget. PMF Fyn er glade for at besparelserne på
budgettet 2017 er blevet halveret fra først udmeldte 31,4. mio. kr. Vi kan også glæde os over at Børn og
Unge området er tilført yderligere 1.7 mio. kr. Det betyder meget for det pædagogiske arbejde på
daginstitutions og skoleområdet, at der er varme hænder til omsorgs, og udviklingsopgaven med børn og
unge. Vi er derfor oprigtigt glad over den generelle reduktion på dagtilbudsområdet er taget ud af
besparelserne, at de mindste børn ikke skal starte i børnehave tidligere og at juniorklubben bevares.
Men der er et besparelsesforslaget, vi er rigtigt kede af stadigt er i reduktionskataloget for Børn og unge.
Det er besparelsen på den pædagogiske assistent uddannelse (PAU). Der forslås en reduktion at de
nuværende 17 elev og praktikpladser skal reduceres til 7 i 2019. Det er en kraftig reduktion som vil ramme
ufaglærtes muligheder for at få elev og praktikplads. En nedskæring som hvis den ikke kun gennemføres vil
ramme området, men også vil have en social slagside, da det er en af de få åbninger, der er for unge, der
ikke har taget en studenter,- eller handelsskole eksamen. Det er det eneste reduktionsforslag i det samlede
besparelseskatalog på elev og praktikpladser. Både LO, PMF Fyn og arbejdsmarkedet har meget fokus på at

opkvalificerer og uddanne, det vil sikre kvalitet og bedre service i fremtiden. FOA og KL havde også i de
sidste overenskomstforhandlinger fokus på ”fra ufaglært til fagligt”. Den pædagogiske assistent uddannelse
er en del af det projekt der indgår i de tværgående initiativer. PMF Fyn vil derfor, men også med udgang i at
Svendborg Kommune bryster sig med at være en uddannelses by, appellerer til at I trækker
besparelsesforslaget tilbage.
Med venlig hilsen
Kim Degn Christiansen
Faglig sekretær
PMF Fyn
Mobil : 2163 6674
Arbejde : 4697 1313 direkte: 4697 1307
kich@foa.dk

Grønløkkevej 16,
5000 Odense C
www.pmffyn.dk
pmffyn@foa.dk
4697 1313

From:
Sent:
Subject:

Kjeld Rommerdahl
1 Jan 1 01:00:00 +0100
Kommunens spareforslag på børn- og ungeområdet

Til Byrådet i Svendborg Kommune
I forbindelse med kommunens spareforslag på børn- og ungeområdet er tilskuddet til Produktionsskolen
Sydfyns ErhvervsForskole medtaget. Et sådant mistet tilskud er et stort problem for skolens dansk- og
matematikundervisning, da ca. 65 % af skolens 135 elever ikke har tilegnet sig de forudsætninger i dansk og
matematik, der er nødvendige for at starte på en erhvervsuddannelse i folkeskolen.
Ved sidste opgørelse over optaget af elever blev de forudsætninger, eleverne havde med fra folkeskolen
opgjort således:
Klasseniveau
Under 3 – 4
3–4
5-6

Dansk
5
24
69

Matematik
0
29
103

Flere elever havde svage forudsætninger i både dansk og matematik. Med de nye krav til optag på
erhvervsuddannelserne er indsatsen for at forbedre disse unges forudsætninger meget vigtig.
ErhvervsForskolen skal indenfor et år i størst muligt omfang give disse unge de dansk og
matematikforudsætninger, som et 9 – 10-årigt undervisningsforløb i folkeskolen ikke har kunnet
imødekomme. ErhvervsForskolens kombination af autentiske værkstedsmiljøer og undervisning i dansk og
matematik kan give skoletrætte unge mod på at overvinde de nederlag, de tidligere har fået og skabe
motivation for en genoptagelse af den boglige undervisning.
Skolen har et fremragende samarbejde med kommunens skoleafdeling, der løbende er med til at kvalificere
indsatsen.
Kommunens besparelse på kr. 356.000 svarer til ca. 25 % af omkostningerne til denne undervisning. Det er
derfor skolens håb, at dette besparelsesforslag ikke imødekommes.
Det er første gang i skolens 32-årige historie, at vi har lavet en sådan indsats. Vi har altid sat i ære i at kunne
imødegå udfordringer, men dette er så afgørende i forhold til de unges udvikling, at denne indsats er
nødvendig.
Med venlig hilsen

Kjeld Rommerdahl
Forstander
Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole
Hellegårdsvej 63
5700 Svendborg
tlf. 62 22 41 10

LANDETS BEDSTE BØRNEHAVE LIGGER STADIG I SVENDBORG KOMMUNE
Svendborg Byråd skal på det kommende budgetforlig spare 15 mio.kr. og flere punkter er
sendt til høringssvar hos de forskellige udvalg. I disse uger afgøres manges skæbner.
Hos Udvalget for Børn og Unge skal der spares 6,1 mio. kr., og hvordan det regnestykke
kommer til at ende afgøres den 7. december 2016.
Igen i år er Garantiordningen til debat (som indbefatter to daginstitutioner; Oure Børnehus og
Hesselager Børnehus, begge er en del af område Østerdalen, som råder over 6 institutioner)
og er en mulig besparelse i det store regnestykke. Med Garantiordningen sikres en normering
svarende til 32 børn, som er det laveste antal, der skal til for at få en fuld åbningstid dækket
ordentligt ind. Uden garantiordningen skabes der usikkerhed om små børnehuses eksistens.
Det er en ”(…) ordning, som sikrer en decentral struktur og et attraktivt skole- og dagtilbud i
nærområdet”, som Mette Kristensen, formand for Udvalget for Børn og Unge (V), påpeger den
30. september 2016 i Fynske Medier.
Garantiordningen er en post, som er til forhandling ved hver budgetforhandling. Det er blevet
en væsentlig faktor til bekymring for forældre, pædagoger og øvrige ansatte, som har deres
daglige gang i institutioner, som er omfattet af ordningen – fordi bliver dette året hvor
hammeren falder og der skæres i budgettet? Det kunne være en langsigtet løsning, at man fra
Svendborg Byråds side valgte at frede garantiordningen for en længere periode, lad os sige 5
år, for så at give institutionerne arbejdsro – og give forældrene mere ro til at træffe deres valg
af dagsinstitution uden frygt for fyringer eller andre nedskæringer.
Desuden kan vi i glaskuglens klare skær se, at i år 2019 vil børnetallet igen være stigende, og
dermed synes en mulig nedprioritering at være en temmelig kortsigtet strategi. Faktum er
blot at børnetallet er konstant svingende og kan ændres fra år til år. Så kortsigtede løsninger
synes at være en uholdbar løsning, hvis man ønsker trygge arbejdsmiljøer med høj faglighed
og erfaring. Og hvad er det egentligt vi ønsker at vores samfund og Svendborg Kommune kan
tilbyde vores børn?
Vi er som samlet forældregruppe bekymret for vores børnehave, Oure Børnehus. En
institution som i år (2016) er blevet kåret som topinstitution i et stort forskningsprojekt med
170 daginstitutioner fordelt på 5 kommuner.
Oure Børnehus er en institution, som formår at balancere ledelse og organisation – der er en
klar faglig retning og en fælles forståelse af kommunens kerneopgave; at sikre børns trivsel,
dannelse, udvikling og læring. Det er et hus med en personalegruppe som har stor faglighed
og stolthed over deres arbejdsplads, samtidig med at de yder omsorg og nærvær overfor
børnene, forældrene og hinanden som kollegaer. Det er desuden – og vigtigst – en stabil
medarbejderstab, som nu kører på 13. år og med få sygedage. En sikkerhed, som giver både
børn og forældre en enorm tryg og stabil hverdag.
Her bliver arbejdet med børnefællesskaber, struktur og genkendelighed, og hver formiddag
skabes små læringsgrupper, hvor de er sammen om en planlagt aktivitet i fællesskab med en
voksen og deres kammarater. Alt sammen på tværs af alder, kundskaber og sociale
kompetencer. Her er dagene fyldt med nye oplevelser for børnene og udfordringer både
socialt, kreativt, motorisk og sprogligt.

Det er et børnehus, hvor en del forældre kører flere kilometer for at bringe og hente deres
børn. Her er sammenhold; fællesspisning, fødselsdage, diverse arrangementer til højtider og
en generel velvilje fra forældrene til at bakke op om pædagogernes arbejde og dagligdag.
Oure Børnehus får vores varmeste anbefalinger – de formår at fylde og lære vores børn at føle
empati, hvilket er noget af det vigtigste, vi kan lære vores børn i dag. Det kan undre os, at
Svendborg Byråd i det hele taget ønsker at nedprioritere på dagtilbudsområdet, når bl.a. al
forskning peger på, at tidlig indsats giver hver brugte krone 10 gange igen. At tanken om store
institutioner fremfor de mindre ikke er skræmmende for beslutningstagerne, men en reel
mulighed for at effektivisere og spare penge er uforståeligt – og det er uanset om det er Oure
Børnehus eller andre mindre institutioner, som hver dag har medarbejdere, som stolte går på
arbejde og har overskud til at være faglige i deres arbejde. De har overskud til at møde
forældre som os i øjenhøjde, de har tid til vores børn, alles børn, og de skaber rummelighed i
de små lokale samfund. Samfund og nærmiljøer, som i disse år er pressede på indbyggertal,
og hvor daginstitutioner og skoler har en væsentlig rolle i denne udvikling.
I 2029 vil ca. 25% af borgerne i Svendborg Kommune være over 67 år, og hvis byrådet vil
ændre den retning er I nødt til at skabe gode forhold for bl.a. unge og børnefamilier, så de
enten vælger at blive boende eller at flytte hertil. At brande Svendborg Kommune som
bosætningskommune for bl.a. børnefamilier og unge kan virke hult, hvis man nedprioriterer
på dagtilbudsområdet. Højt på ønskelisten for mange børnefamilier er små, trygge
institutioner med masser af faglighed og kompetente pædagoger (hvilket også det store boom
af private institutioner og skoler vidner om), da det er en mangelvare, og særligt i de store
byer.
Så kære Svendborg Byråd, hvad vil I som kommune og hvor ligger fremtiden?
Venligst
Alle 36 forældre fra Oure Børnehus.

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Sektor MED Børn og Unge
Evt. generelle bemærkninger
En lang række af nedenstående besparelser påvirker de svageste – hvilket på lang sigt strider mod
intention om inklusion og den strategiplan, der søges gennemført for myndighedsområdet i
Familieafdelingen. Hvilket er bekymrende.

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%

(udfyldes efter behov)

2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
Der er en negativ signalværdi i drypvis øgning af takst. Der anbefales at tage en principiel beslutning om
værdien i SFO som socialt samværstilbud og dermed en beslutning om en max-grænse for taksten.
”Smertegrænsen” for forældrebetaling kontra udbytte er efterhånden nået.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
Det anbefales at tilskuddet ikke bortfalder – giver en afledt effekt på lang sigt, da det giver mulighed for at
honorere adgangskrav på ordinære ungdomsuddannelser for unge, der tidligere ikke har opnået dette.
Hver ekstra ung, der kommer i uddannelse er en gevinst.

11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser
Se nedenstående i øvrige udmøntningsforslag.
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
For at opnå den ønskede reduktion er det vigtigt, at der opnormeres i Familieafdelingen med
minimum 6 sagsbehandlere. Der er en bekymring for, om de opsatte sparemål kan opnås.
Mange af de øvrige besparelser forringer muligheder for / effekten af den tidlige forebyggende
indsats. F.eks. besparelser på Juniorklubber, Aktive børn, Sprogvurdering, Åben rådgivning, Projekt
FOKUS, Familieklassen.
26. Reduktion af plejevederlag
Frist og mulighed for at afgive høringssvar er begrænset grundet manglende grundlag.
Det er derfor ikke muligt at forholde sig til eventuelle besparelser og virkninger heraf. Der
opfordres til at eventuelle besparelser udskydes til budget 2018.
Skulle der ske en besparelse på dette område i 2017, så opfordres der til at andre besparelser på
udsatte børn og unge tilbageføres.
Gennemføres der besparelse skal der være opmærksomhed på det mulige rekruteringsgrundlag
for plejefamilier.
ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Der opfordres til at vurdere det omkostningsmæssige træk ved at bibeholde garantiordninger, da det på
sigt kan udhule budgetterne. Samtidig er der dog en bekymring i forhold til struktur især i

landdistriktsområderne.
Der opfordres til at området analyseres inden en eventuel besparelse.

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Svendborg Juniorklub
Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%

(udfyldes efter behov)

3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion

Svendborg den 30 oktober 2016.
Til Politikere i Svendborg Kommune.
Høringssvar omkring forslag om besparelser på 350.000 kroner, på samarbejde med
skoler og Private Klubber.
Skolereformen har betydet længere skoledage og reduceret åbningstid i Svendborg
Juniorklub, med en rammebesparelse på 285.000 til følge, som er fulgt udrullet i
2017.
Nu får børnene så igen tidligere fri, og i stedet for at tilføre de resurser, der blev
taget, foreslås det nu at Klubben skal spare yderligere 350.000 om året.
Sideløbende hermed er vi gået fra 80 børn til 176 børn pr1. september 2016, uden
at have fået tilført ekstra personale resurser. Vi har 19 pladser til børn med særlige
behov og her er der desværre venteliste.
Besparelsen foreslås taget fra de inklusions støttende opgaver, vi har på Skolerne
og i de Private Klubber. Det er et arbejde som Byrådet vedtog i 2014 og det handler
om Samarbejde og partnerskab – vilkår og rammer for Svendborg Juniorklubs

samarbejde med folkeskolerne i Svendborg Kommune. Det er et vigtigt stykke
arbejde, hvor vi er ude på Skolerne, hvor vi er med til at yde en ekstra indsats. Vi
har også elever, der som en del af deres skoledag er i Klubben. Så samarbejdet med
Skolerne fungerer rigtig godt, til stor gavn for alle.
Der er ikke tvivl om at der er stor fokus på den tidlige og forebyggende indsats
omkring børn og unge, derfor kan det undre os, at der foreslås besparelser lige på
det område, der er så vigtigt.
Meget af det arbejde vi praktiserer her i Klubben er forebyggende arbejde, med
den direkte kontakt til både børnene og deres forældre. Vi sætter inklusionsarbejde
højt i Klubben, da det fremmer relationen med børnene og ikke mindst børnene
imellem.
Venlig Hilsen
Medudvalget i Svendborg Juniorklub

5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
Vi så gerne at i bibeholdt en pulje, så vi havde mulighed for at tilbyde 10 børn om året den mulighed, at få
en gratis plads her og nu.
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse

18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

Svendborg den 15, september 2016.
Til Politikere i Svendborg Kommune.
Høringssvar omkring forslag om besparelser på 350.000 kroner, på samarbejde med
skoler og Private Klubber.
Skolereformen har betydet længere skoledage og reduceret åbningstid i Svendborg
Juniorklub, med en rammebesparelse på 285.000 til følge.
Nu får børnene så igen tidligere fri, og i stedet for at tilføre de resurser, der blev
taget, foreslås det nu at Klubben skal spare yderligere 350.000 om året.
Sideløbende hermed er vi gået fra 80 børn til 176 børn pr1. september 2016, uden
at have fået tilført ekstra personale resurser. Vi har 19 pladser til børn med særlige
behov og her er der desværre venteliste.
Besparelsen foreslås taget fra de inklusions støttende opgaver, vi har på Skolerne og
i de Private Klubber. Det er et arbejde som Byrådet vedtog i 2014 og det handler om
Samarbejde og partnerskab – vilkår og rammer for Svendborg Juniorklubs
samarbejde med folkeskolerne i Svendborg Kommune. Det er et vigtigt stykke
arbejde, hvor vi er ude på Skolerne, hvor vi er med til at yde en ekstra indsats. Vi har
også elever, der som en del af deres skoledag er i Klubben. Så samarbejdet med
Skolerne fungerer rigtig godt, til stor gavn for alle.
Der er ikke tvivl om at der er stor fokus på den tidlige og forebyggende indsats
omkring børn og unge, derfor kan det undre os, at der foreslås besparelser lige på
det område, der er så vigtigt.
Meget af det arbejde vi praktiserer her i Klubben er forebyggende arbejde, med den
direkte kontakt til både børnene og deres forældre. Vi sætter inklusionsarbejde højt
i Klubben, da det fremmer relationen med børnene og ikke mindst børnene imellem.

Venlig Hilsen
Medudvalget i Svendborg Juniorklub

TIL SVENDBORG BYRÅD FRA TR OG AMR. I SVNDBORG JUNIORKLUB AFD. HOLBØLLSMINDE OG
CENTRUM.
HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED ET FORSLAG OM LUKNING AF SVENDBORG JUNIORKLUB

Dette høringssvar afgives på baggrund af det foreslåede budgetforslag for den kommende
budgetperiode.
Der er i besparelsesplanen foreslået et vidtrækkende reduktionsforslag – nedlæggelse af
Svendborg Juniorklub.
Denne lukning ser vi som meget problematisk for Svendborgs børn og unge.
Vi er bekymrede for de børn, som har et fristed/aktivitetssted her, som ikke tilbydes i en
sportsklub eller i hjemmet, ej heller i en privat klub.
For de børn som har behov for en professionel voksenrelation, vil en lukning være ensbetydende
med ensomhed og alenetimer.
Dette gælder også de børn, hvor forældrene arbejder meget og længe. Vi ser mange af de
børn/unge, der har været igennem Svendborg Juniorklub har haft en udvikling, hvor vi kan være
stole af, at have givet dem en god ballast og gjort en forskel.
Lukning vil medføre, at det gode samarbejde omkring børnene med bla. skoler, ppr.
familieafdelingen og ssp vil gå tabt. Det være sig netværkssamtaler, visitationsmøder, samarbejde i
og med skolerne, fællesarrangementer, f.eks. Halloween fest.
Børn og forældre er meget påvirkede af angsten for en evt. lukning.
Som AMR er det meget vigtigt for mig, at mine kolleger skal have et godt arbejdsmiljø og ikke lide
under det store psykiske pres, der er ved at være lukningstruet.
Så: Hvad er en børneverden uden en synlig voksen.

Svendborg, den 16. september 2016

Stine Lundgaard, TR og Hanne Vig, AMR

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Jens
16 Nov 2016 08:06:07 +0100
Børn og Unge Fællespostkasse
vaerestedet-knasten@mail.dk
Høringssvar, Værestedet Knasten, budget 2017.

Til udvalget for børn og unge.

Høringssvar fra Værestedet Knasten, Vedr. besparelsesforslag til budget 2017.
Bestyrelsen fra Værestedet Knasten ønsker hermed at afgive svar på høringsrunden vedr. besparelser på
juniorklubber.
Bestyrelsen ønsker at udtrykke dens bekymring og utilfredshed med den varslede besparelse.
Knasten modtager årligt et tilskud på 650.000.- fra Svendborg kommune, og mener at dette er ganske billigt
for kommunen, og at tilskuddet strengt talt ikke kan være mindre!
Knastens personale består af en fuldtidsstilling og af to stillinger på hver 20 timer ugentligt. Medlemstallet
er per 15/11-2016, 79 medlemmer.
Værestedet Knasten er et godt fritidstilbud, et frirum i fantastiske omgivelser og har et sundt socialt miljø.
Knasten har den glæde, at have børn fra 3. til og med 6. klasse.
Lokaler og faciliteter er gode og velholdte, og dette skyldes dels vores engagerede personale samt en god
forældre opbakning.
Bestyrelsen frygter at en besparelse vil betyde, at vores medlemmer og deres forældre vil opleve en mulig
forringelse af personaledækning og af Knastens unikke kvaliteter samt i de aktiviter Knasten i øvrigt tilbyder
i dag! Og vi mener at Knasten for nuværende løser deres opgave flot, nøjsomt og med rettidig omhu!
Med ønsket om ikke at være en del af besparelsen for budget 2017, har Bestyrelsen for Knasten hermed
afgivet høringssvar.
På bestyrelsens vegne
Jens Sønderby Madsen
Formand

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Byhaveskolens Bestyrelse samt MED-udvalg

Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
(udfyldes efter behov)
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
Bestyrelsen ved Byhaveskolen:
Bestyrelsen ved Byhaveskolen gør hermed indsigelse mod dette besparelsesforslag. En besparelse på 2 %
svarer omregnet til en reduktion på ca. én fuldtidslærerstilling af de i alt ca. 25 fuldtidsstillinger. Det er
evident, at det vil påvirke kvaliteten af den specialiserede undervisning på Byhaveskolen såfremt dette
tiltag effektueres.
Byhaveskolen har ved et benchmark på taksterne på tilsvarende specialskoler på Fyn konstateret, at
taksten for Byhaveskolen ligger som en af de absolut laveste (jf. bilag om ”benchmark på takster for det
specialiserede område på Fynske specialskoler”). På dette grundlag er der altså tale om, at Byhaveskolen
som specialskole allerede er meget veldrevet og har tilpasset sin drift- og opgaveramme til et kvalitativt
men hensigtsmæssigt niveau.
Samlet konkluderes det , at en takstreduktion på 2% vil føre til kvalitativ forringelse af kerneopgaven og
betyde, at der skal sættes medarbejdere i afsked.
MED-udvalget ved Byhaveskolen:
MED-udvalget ved Byhaveskolen tilslutter sig høringssvaret fra skolens bestyrelse. Samtidig ønsker
udvalget at erindre om grundlaget for budgetforliget, ”at det ikke må gå ud over kernevelfærden”. En
gennemførelse af denne besparelse vil medføre en mærkbar forringelse af det specialundervisningstilbud
der gives til nogle af vores mest udsatte børn.
3. Byhaveskolen - kørselsordning
Bestyrelsen ved Byhaveskolen:
Bestyrelsen ved Byhaveskolen anbefaler at der laves en yderligere og langt mere dybdegående analyse af
grundlaget for ændring i kørselsordningen.

På den baggrund har skolens ledelse udarbejdet vedlagte kortdata over geoplaceringen af elever der er
indskrevet ved Byhaveskolen. Ved gennemførslen af en usolidarisk kørselsordning som der er lagt op til fra
administrationen, vil det direkte medføre et markant forringet incitament for de øvrige tilkøbskommuner,
for at benytte Byhaveskolen i Svendborg. Dette begrundet i en heraf afledt voldsom prisstigning på
kørselsområdet for især elever fra Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor ca. 45% af skolens elever er bosat.
Svendborg Kommune har med Byhaveskolen valgt, at være operatør på det specialiserede
folkeskoleområde, med en driftsramme begrundet i KL’s styringsaftaler. Derved har Svendborg Kommune
forpligtet sig på at levere et tilbud med lige adgang for de kommuner der benytter sig af tilbuddet.
Bestyrelsen foreslår på det grundlag en mere moderat ændring af kørselsordningen, f.eks. med en
grundtakst der er ens for alle og derefter en zonetakst. Det vil give en markant besparelse for ”Svendborgelever” og samtidig være mere solidarisk end en enhedsafregning – dette i øvrigt i lighed med andre
specialskolers praksis på kørselsområdet i Svendborg kommune, der også opererer under KL’s
styringsaftaler.
En direkte afledt effekt af indførelsen af en usolidarisk ordning antages at være hjemtagelse af elever, eller
etablering af eget tilbud i tilkøbskommunerne - som vi ser det på andre områder i øjeblikket. Dette vil
medføre tab af arbejdspladser og indtægter i Svendborg kommune, hvorfor besparelsen derved blot
medfører en egentlig omkostning set i et større perspektiv.
Endvidere foreslås det at der ved kommende udbud af kørsel, ses på muligheder for optimering og
effektivisering, hvor dele af eller hele den ønskede besparelse bør kunne findes.
MED-udvalget ved Byhaveskolen:
Udvalget tilslutter sig høringssvaret fra skolens bestyrelse.
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede

17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
MED-udvalget Issø-skolen
Evt. generelle bemærkninger

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%

(udfyldes efter behov)

3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
Juniorklubberne gør et stort og værdifuldt arbejde, og det arbejde bør ikke trues af besparelser.
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
Besparelsen rammer økonomisk svage familier og bør derfor undgås.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel

13. Garantiordning 32 pladser
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Vi anerkender nødvendigheden af en garantitildeling med den nuværende skolestruktur og
resursetildelingsmodel.
Skoler med stort råderum bør i højere grad udlignes i forhold til skoler med et lille råderum.
En egentlig fortsat garantitildeling på lang sigt bør holdes op mod ændringer i den kommunale
skolestruktur/resursetildelingsmodel, så skoler med behov for garantitildeling ikke længere
findes.

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”

Høringssvar fra
Skolebestyrelsen på Issø-skolen

Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%

3. Byhaveskolen - kørselsordning

4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion

5. Private juniorklubber 10 % reduktion

(udfyldes efter behov)

Besparelse i juniorklubben kan betyde at vores juniorklub er i fare for lukning. En eventuel lukning af
juniorklubben vil være meget skadelig for eleverne på mellemtrinnet, som ikke har andre pasningstilbud i
lokalområdet. Vi mener, det er tidligt som 10-årig at skulle være alene hjemme efter skoletid. Så vi mener
ikke, der skal reduceres på tilskud til juniorklub. Det sociale samvær i juniorklubben er givende for vores
elever også i skoletiden og i forhold til elevernes alsidige og personlige udvikling. I vores område bor
eleverne geografisk meget spredt og har derfor sværere ved at have social kontakt efter skoletid udenfor
skole og juniorklub.
6. Fripladspulje private klubber

7. SFO betaling – stigning 100 kr.
Stigning på SFO området vil kunne betyde, at forældre til især de elever der har rigtig meget brug for
tilbuddet trækker deres børn ud.
8. Familieklassetilskud fjernes

9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel

10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole

11. Private klubber, overførsel

12. PPR betaling Kolibrien, overførsel

13. Garantiordning 32 pladser

14. Central buskonto

15. Aktive børn i dagtilbud

16. Sprogvurdering - flersprogede

17. Pædagogisk assistentuddannelse

18. Familiecentret - takst

19. Åben Anonym Rådgivning

20. Heldagsskolen, ledelse

21. Projekt FOKUS

22. CSV (VSU) – sind undervisning

23. CSV STU) omlægning af ressourcer

24. CSV takstreduktion STU 2 %

25. Langsigtet virkning - Strategiplan

26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Vi tillader os at gentage dele af vores høringssvar vedr. garantitildelingen fra jan. 16
Vi anerkender, at det med den nuværende skolestruktur og resursetildelingsmodel er nødvendigt med en
garantitildeling til skoler med lav klassekvotient.
Beregningerne viser store og over tid voksende forskelle mellem skolerne med en tendens til et lavt
råderum blandt ”landdistriktsskolerne” og et højt råderum blandt ”byskolerne”.
Den voksende forskel i skolernes økonomiske råderum og dermed i skolernes muligheder for bl.a.
vikardækning, to-lærerordninger m.v., efter opfyldelse af Folkeskolelovens timetal, anser vi for at være
aldeles uholdbart og urimelig.

Vi foreslår derfor, at der indføres et maksimum i skolernes råderum (fx 25%), og at midlerne over fx 25%
bruges til at udligne forskellene mellem skolerne, ved at tildele disse til skoler med lavt råderum.
Vi anbefaler, at man politisk overvejer en bæredygtig skolestruktur og en tilpasset resursetildelingsmodel,
der matcher hinanden, så vi fremadrettet undgår lappeløsninger.

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Nymarkskolen
Evt. generelle bemærkninger
Skolebestyrelsen og MED-udvalget har ingen generelle bemærkninger til forslaget til udmøntning af de
besluttede besparelser.

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel

(udfyldes efter behov)

13. Garantiordning 32 pladser
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
Skolebestyrelsen og MED-udvalget finder det vigtigt, at det bliver muligt at ansætte
sagsbehandlere til iværksættelse af Svendborg-modellen
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Rantzausminde Skole – MED-udvalg og bestyrelse

Evt. generelle bemærkninger
Indledningsvis vil vi gerne udtrykke vores bekymring over besparelser på skoleområdet. Både i forhold til
at have en økonomiske rammer, der muliggør kvalitet i opgaveløsningen, samt den signalværdi i forhold til
at fremstå som en attraktiv tilflytterkommune er besparelserne betænkelige. I den sammenhæng vil vi
gerne henlede opmærksomheden på de ”effektiveringskrav” på henholdsvis 0,35 % og 0,25% der har ramt
bl.a. skoleområdet siden 2009. Samlet set løber det op i besparelser på mere end 2%.
Vi konstaterer med at glæde reduktionen fra 12.2 til 6.1 mill besparelserne i forbindelse med aftale
ombudgetforlig.
Besparelsesforslagene er detaljerede og ”områdespecifikke”, hvorfor det har været svært for os at
gennemskue konsekvenserne for de berørte områder subsidiært skolevæsenet. I vores høringssvar har vi
valgt ikke at kommentere på de områder, hvor vi ikke har indsigt og viden om konsekvenser. Det betyder
ikke at vi bifalder besparelserne, men blot at vi her overlader høringssvar til de berørte områder.

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
(udfyldes efter behov)
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Vi segregerer elever til Centerafdelingen, og vi oplever et tilbud med høj kvalitet. Det bør fastholdes og
dermed medtænkes i beslutningspræmissen for en evt. takstreduktion. Kan man forstille sig
defferentierede takster for elever fra kommunen/andre kommuner?
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
Som pkt.1
3. Byhaveskolen - kørselsordning
Lyder som en fair præmis – at der betales efter kørte kilometer. Har det negativ indflydelse på andre
kommuners visitation til Byhaveskolen?
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
Positivt at klubben ikke blev sparet væk.
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
Kan ikke anbefales. SFO-betaling er rigelig høj i forvejen. Vi kan ikke se en sammenhæng mellem de sidste

års takststigningen og udvidelser i tilbuddets omfang og kvalitet. Forskel på takst til SFO sammenlignet
med takst til dagstilbud er alt for lille.( læs: SFO takst skal ned)
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
Sydfyns Erhversforskole er en sårbar målgruppe, som vi som kommune skal tage hånd om.
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Bestyrelse på Rantzausminde Skole vil gerne anbefale at:
1. at garantitildelingen for skoleåret 2016/17 og 2017/18 finansieres som formuleret i
høringsmaterialet, hvilket gerne skulle sikre alle skoler et ansvarligt økonomisk grundlag i det

kommende skoleår.
2. at udvalget på Børn & Unge tager initiativer, der sikrer fremadrettede og bæredygtige løsninger
på de udfordringer vores nuværende struktur og demografi giver i forhold til den resursemodel
skolerne bliver tildelt midler efter. Vi ser resursemodellen som en konkret udmøntet indikator på
kommunens serviceniveau på skoleområdet, men oplever at serviceniveauet udhules af
garantitildelingen. Det bør fremadrettet være sådan, at den politisk besluttede skolestruktur
understøtter alle skolernes ambition om at give størst mulige læringstilvækst og bedste trivsel for
eleverne, set i forhold til de resurser der afsættes til skoleområdet.
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Skårup Skoles skolebestyrelse og Medudvalg.
Evt. generelle bemærkninger
Skolebestyrelsen og Medudvalget ytrer en generel bekymring over at besparelsesforslagene går ud over
de udsatte børn og familier.
Derudover har vi ingen bemærkninger til de enkelte forslag, bortset fra Åben Anonym Rådgivning.
REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Ingen bemærkninger
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
Ingen bemærkninger
3. Byhaveskolen – kørselsordning
Ingen bemærkning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
Ingen bemærkninger
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
Ingen bemærkninger
6. Fripladspulje private klubber
Ingen bemærkninger
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
Ingen bemærkninger
8. Familieklassetilskud fjernes
Ingen bemærkninger
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
Ingen bemærkninger
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
Ingen bemærkninger
11. Private klubber, overførsel
Ingen bemærkninger
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
Ingen bemærkninger

(udfyldes efter behov)

13. Garantiordning 32 pladser
Ingen bemærkninger
14. Central buskonto
Skolebestyrelsen og Medudvalget udtaler, at det er meget uheldigt at skolens muligheder for at deltage i
oplevelses- og kulturtilbud indskrænkes. Skolens muligheder for transport til disse arrangementer er
blevet voldsomt forringet siden bybusserne blev nedlagt. Den centrale buskonto-ordning var et lille
velkomment plaster på såret, og nu forsvinder den mulighed. Samtidig har Byrådet besluttet at
skoleelever kun kan benytte Fynbus på gruppebillet mellem kl 9 og 13. Dette afskærer os fra
arrangementer, fx bibliotekernes Quizdag.
Skårup Skole er samme med de andre skoler i kommunens yderområder endvidere belastet af at have et
ganske lille økonomisk råderum, (13,2%, jf. garantitildelingen) ,så vi har heller ikke selv mulighed for at
betale os fra det. Vi bliver som skole i udkanten af kommunen dermed dobbelt ramt på de tilbud vi kan
give vores elever og forskellen på skolernes tilbud øges.
15. Aktive børn i dagtilbud
Ingen bemærkninger
16. Sprogvurdering – flersprogede
Ingen bemærkninger
17. Pædagogisk assistentuddannelse
Ingen bemærkninger
18. Familiecentret – takst
Ingen bemærkninger
19. Åben Anonym Rådgivning
Vi oplever at denne foranstaltning har stor positiv betydning for arbejdet med de udsatte børn og
familier, og vi ser med stor bekymring på at man vil spare på dette tilbud.
20. Heldagsskolen, ledelse
Ingen bemærkninger
21. Projekt FOKUS
Ingen bemærkninger
22. CSV (VSU) – sind undervisning
Ingen bemærkninger
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
Ingen bemærkninger
24. CSV takstreduktion STU 2 %
Ingen bemærkninger
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
Ingen bemærkninger
26. Reduktion af plejevederlag
Ingen bemærkninger
ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Skolebestyrelsen og Meddudvalget udtaler at det desværre stadigt er nødvendigt at støtte op om en
garantiordning. Principielt mener vi at der bør være en mere ligelig fordeling af resurserne sådan at
skoletilbuddene er de sammen for alle elever uanset hvor man bor i kommunen. Det vil sige at man må
betale mere pr. elev, når man vil opretholde enheder med meget små klassekvotienter.

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Stokkebækskolen
Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%

(udfyldes efter behov)

3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
Bestyrelsen er bekymret for, at en øget forældrebetaling vil medføre udmeldinger og en deraf følgende
udhuling af SFO´s bæredygtighed på Stokkebækskolen. Stokkebækskolens SFO er særligt sårbar, da der er
tale om tre mindre enheder.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel

13. Garantiordning 32 pladser
Hvis man ønsker et ensartet serviceniveau på dagtilbudsområdet, må man opretholde garantiordningen
for de små dagtilbud i kommunen.
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Hvis man fra politisk side ønsker et tilnærmelsesvist ensartet skoletilbud i kommunen, ser vi gerne
garantimodellen vedtaget.
Vi er bekymrede for, at garantimodellen er en kortsigtet finansiering, som skiftende byråd skal tage stilling
til, og som giver stor usikkerhed. Vi ønsker, at finansieringen er langtidssikret.

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
MED-udvalget Stokkebækskolen
Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%

(udfyldes efter behov)

3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
MED-udvalget er bekymret for, at en øget forældrebetaling vil medføre udmeldinger og en deraf følgende
udhuling af SFO´s bæredygtighed på Stokkebækskolen. Stokkebækskolens SFO er særligt sårbar, da der er
tale om tre mindre enheder.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel

12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
MED-udvalget har to perspektiver til høringssvaret om tildeling af garantimodel frem til og med juli 2018:
1. Det kortsigtede perspektiv indtil juli 2018. Vi indstiller til at beslutte den fremlagte garantimodel, da den
understøtter den politisk vedtagne skolestruktur pr. 2011.
2. Det langsigtede perspektiv, fra august 2018: Vi er bekymrede for, hvorledes vi kan oppebære den
pædagogiske bæredygtighed under skolens nuværende konstruktion.

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”

Høringssvar fra
Thurø Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg

Evt. generelle bemærkninger
Udover den besluttede rammebesparelse til udmøntning i de politiske udvalg, er det
også væsentligt at gøre opmærksom på, at den fortsatte effektiviseringsprocent
medfører en løbende reducering af beløbet til skolens undervisning.
Fra 2009 og frem til 2012 skulle vi effektivisere 0,25 %. Og fra 2013 til og med 2017
er der nu besluttet en effektivisering på 0,35 %. Samlet set en reduktion på 2,4 % i
2017-budgettet.
Denne ”skjulte” besparelse betyder ca. 20 færre undervisningslektioner for Thurø
Skole, såfremt hele effektiviseringen blev udmøntet på lærerløn.
Dette er over årene blevet en forringelse af mulighederne for at løse kerneopgaven.
For at undgå besparelser, som foreslået nedenfor, vil vi opfordre til en nøje
kulegravning af kommunens deltagelse i projekter og inddragelse af eksterne
konsulenter. Og en overvejelse af om ikke kommunen fik større udbytte af at fastholde
pengene tæt på kerneopgaven.

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion

5. Private juniorklubber 10 % reduktion
En reduktion af tilskud til de private juniorklubber skal vi kraftigt fraråde. På Thurø går
børnene i juniorklub efter 2. klasse, og børnene har behov for et fortsat kvalitativt godt
tilbud efter skoletid. Den lokal juniorklub er meget veldrevet og nyder stor opbakning
hos skolens forældre.

6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
Skolefritidsordningen fremstå i dag, ud over at være en vigtig del af skolen, som et
pædagogisk pasningstilbud, der efter skolereformen opfylder behovet for pasning i et
ret begrænset tidsrum om eftermiddagen. De seneste takststigninger taget i
betragtning er det svært at skaffe forståelse for så høj en pris. Mange familier har kun
behov for ca. 1½ time pr. dag.
Og en takststigning på 22,6 % siden august 2013 kan risikere at betyde udmeldelse af
et vigtigt fællesskab. Et sted hvor der etableres mange legeaftaler, og hvor børn kan
opleve ro og har muligheder for gode aktivitetstilbud.

8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
Det er vigtigt, at Familiecenteret og åben Anonym Rådgivning, som begge opleves
meget velfungerende, fortsat kan yde rådgivning til børn og familier på højt kvalitativt
niveau. Begge tilbud opleves meget givende for familier og børn, som har akut behov
for rådgivning.

20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Vi anbefaler, at der indtil videre besluttes en garantimodel, der sikrer det
nødvendige råderum for hver enkelt skole.
Grundlæggende har vi den opfattelse, at den besluttede skolestruktur og
resursetildelingsmodel skal give hver enkelt skole mulighed for en bæredygtig drift i forhold til
de opgaver, der skal løses.
For at opnå dette skal vi kraftigt opfordre til at se med nye øjne på tildeling af resurser, som i
dag primært sker med tildeling af et beløb pr. elev.
Skolerne i den nuværende skolestruktur med tilhørende distriktsgrænser vil blive stillet mere
lige, såfremt der opereres med en model, der tildeler resurser pr. klasse som en
grundtildeling suppleret med et beløb pr. elev til skoler med høj klassekvotient.
Dette har skolebestyrelsen og MED-udvalget tidligere fremført i.f.m. høring af den
eksisterende tildelingsmodel.
En ændring af tildelingsmodel må dog påregnes at have et længere tidsperspektiv.
Den fortsatte finansiering af en garantiordning i forbindelse med budget 2017 og kommende
skoleår, skal sikres af beløb, der tilføres det samlede skolevæsen og ikke ved en evt.
reduktion af tildeling til øvrige skoler.

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Tved Skoles skolebestyrelse
Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%

(udfyldes efter behov)

3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
Skolebestyrelsen synes ikke, at det er en god idé, at reducere Svendborg Juniorklubs budget. De yder en
stor indsats, og flere elever på Tved Skole har stor glæde af deres arbejde. Vi oplever, at Svendborg
Juniorklub har stor betydning for mange børns generelle trivsel og for selv inklusionsarbejdet. Klubben
præsenterer aktiviteter/ tilbud som mange børn ellers ikke oplever.
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
Skolebestyrelsen synes , at udgiften til SFO er stor i forvejen, så man synes ikke, at SFO-betalingen skal
stige yderligere. Man skal også huske på, at ifm. udvidelsen af elevernes skoletid, der er SFO-tiden blevet
kortere. Stigningen i SFO betalingen kan derfor opleves sådan, at man som forældre tænker, at nu er det
for dyrt ifht. hvad man får for pengene. Det kan gå ud over de børn, der har stor gavn af at komme i
SFO.
8. Familieklassetilskud fjernes
Tved Skole har på 6. år stor glæde af en Familieklasse. Der er hele tiden venteliste til Familieklassen, så
tildelingen til FK bliver udnyttet fuldt ud. Vi har superviseret andre skoler, så de også har oprettet
Familieklasser. Familieklassen er meget nyttig ifht. en tidlig og helhedsorienter indsats over for eleverne
og deres forældre. Vi synes, at det er vigtigt at Familieklasse konceptet bliver udvidet til alle skoler. Det

kan f.eks. indgå i den såkaldte Svendborgmodel.
Det er også et koncept, der kræver en særlig resursetildeling samt et særligt uddannet personale, da
man arbejder med eleven og forældrene samtidig. Tved Skole er en af de mindste skole i Svendborg, og
tildeles derfor forholdsvis færre resurser til inklusion.
Vi vil gøre alt for at bibeholde Familieklassen, men der er mange inklusionsopgaver, så der vil ske en
prioritering. I stedet for en besparelse på Tved Skole, kunne man se på, om man kan finde midler til, at
alle skoler kan etablere familieklasser.
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Skolebestyrelsen på Tåsingeskolen
Evt. generelle bemærkninger
Nedenstående høringssvar skal læses med udgangspunkt i, at Tåsingeskolens bestyrelse har som primær
opgave at varetage Tåsingeskolens elever, medarbejdere og forældres interesser vel vidende, at
bestyrelsen har et stort ønske om at være medvirkende til at skabe det bedst mulige skolemiljø for alle
kommunens elever, ansatte og forældre.

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%

(udfyldes efter behov)

Tåsingeskolens bestyrelse tager takstreduktionen til efterretning. Bestyrelsen vil dog understrege, at en
takstreduktion vil betyde et fald i serviceydelsen i form af medarbejderreduktion.
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
Tåsingeskolens bestyrelse vil gerne henlede opmærksomheden på, at øget forældrebetaling på SFO
området kan have den negative effekt, at ressourcesvage familier melder deres børn ud af SFO. Da
belægningsprocenten i Svendborg Kommunens SFO ordninger generelt er høj, betyder det således, at der
kan opleves social segregering, såfremt elever holdes ude af SFO i al almindelighed, men i særlig grad fra
familier med manglende økonomiske ressourcer, da der så ikke er tale om et kvalitativt fravalg, men alene
et økonomiske betinget fravalg.

8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag
Kasser

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Bestyrelsen på Tåsingeskolen tager overordnet forslaget omkring garantifordelingen til efterretning med
følgende kommentar.

Prognosen for udviklingen omkring garantitildeling, og de foreslåede afledte handlinger, opfatter
Tåsingeskolens bestyrelse som værende et politisk ønske om at sikre lokale skoletilbud i kommunens
ydredistrikter, hvilket på mange måder er sympatisk.
Set fra et skolebestyrelsesperspektiv er der også gode intentioner i garantifordelingen omkring
eksistensgrundlaget for det lokale foreningsliv, kommunale tilflytningsstrategi til ydreområderne osv.
Tåsingeskolens bestyrelse vil dog problematisere det forhold, at prognoserne anskueliggør, at beløbet til at
understøtte den nuværende skolestruktur fortsat stiger år for år fremadrettet. Dette nødvendiggør en
debat om, hvorvidt det er økonomiske forsvarligt at understøtte en skolestruktur, der ikke længere er
bæredygtig, idet disse ekstrabevillinger skal findes i et samlet budget, hvor ressourcerne kunne være
anvendt til andre opgaver i kommunen, herunder også på skoleområdet.
Ligeledes er debatten omkring faglighed i klasser med meget lavt elevtal et perspektiv, som må være både
politisk og skolefagligt interessant de for skolernes resultatudvikling. Kommer ønsket om lokale
skolemiljøer foran ambitionerne omkring elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling?

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
MED på Tåsingeskolen
Evt. generelle bemærkninger
Nedenstående høringssvar skal læses med udgangspunkt i, at Tåsingeskolens MED har som primær opgave
at varetage Tåsingeskolens elever, medarbejdere og forældres interesser vel vidende, at MED har et stort
ønske om at være medvirkende til at skabe det bedst mulige skolemiljø for alle kommunens elever,
ansatte og forældre.

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%

(udfyldes efter behov)

Tåsingeskolens MED tager takstreduktionen til efterretning. MED vil dog understrege, at en takstreduktion
vil betyde et fald i serviceydelsen i form af medarbejderreduktion.
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole

11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
13. Garantiordning 32 pladser
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”

Høringssvar fra
Vestermarkskolens Skolebestyrelse og MED
Evt. generelle bemærkninger
Mange af forslagene vender den tunge ende nedad, og rammer forsørgere, der i forvejen kan være ramt
af kontanthjælpsloft og reduktion i overførselsindkomst pga for få arbejdstimer indenfor det sidste år.
Det ville have klædt kommunalbestyrelsen, at finde besparelser på andre af kommunens områder,
eksempelvis animeret til øget brugerbetaling eller foretaget reduktioner på kultur og fritidsområder, der
rammer borgerne generelt.
De her anførte besparelsesforslag fra UBU medfører personalereduktioner på en række områder, der
varetager omsorg for de svageste børn og hvis ansatte er allermest udfordret i forvejen.
Kunne der være sparet mere på administrative områder?
Mange af besparelsesforslagene har vi ikke detaljeret indsigt i til at kunne afgive et kvalificeret
høringssvar.
REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
(udfyldes efter behov)
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Der ser ud til at være et solidt budget til opgaven, men vi har ikke den fornødne indsigt til at
kommentere forslaget.
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
Så vidt vi ved, har elevgrundlaget været tiltagende belastet (sfa. inklusionsbestræbelserne), og
personalet må være udfordret. Vi anbefaler, at udvalget er lydhøre overfor kommentarer derfra.
3. Byhaveskolen - kørselsordning
Forekommer velbegrundet.
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
Af sagsfremstillingen fremgår, at klubben aktuelt har tilmeldt det højeste antal børn nogensinde, og at 19
af disse er specialbørn. Det kan derfor være betænkeligt, at der lægges op til personalereduktioner.

5. Private juniorklubber 10 % reduktion
Det er jo igen en samvittighedssag, om man vil reducere tilskuddene for specialbørnene.
Såfremt serviceniveauet skal opretholdes betyder det i gennemsnit en øget forældrebetaling på ca. 60 kr.
pr. barn, når man tilgodeser søskendereduktioner.
6. Fripladspulje private klubber
OK
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
Der er så på 5 år sket en stigning i egenbetalingen på 50 %, hvilket forekommer stor eksempelvis
sammenlignet med den generelle velstandsstigning i samme periode.
Kunne der opereres med en støtteordning til børn fra særligt udfordrede familier.?
8. Familieklassetilskud fjernes
Det ser ud til, at Tved Skole blot ligestilles med kommunens øvrige skoler. Hvis familieklassetilbuddet er
et kommunalt tilbud, der henter familier fra alle skoledistrikter, kan besparelsesforslaget diskuteres.
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
OK
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
Konsekvensen for skolen synes uvis indtil de endelige budgetforhandlinger er afsluttede.
Derfor vanskeligt at kommentere.
11. Private klubber, overførsel
OK
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
OK
13. Garantiordning 32 pladser
Personalereduktionerne forekommer ganske omfattende. Det er vel alt i alt det samme antal børn, der
skal passes. Hvis det er børnene, der skal nyde godt af projekter i de nye ”projekthuse” skal der være
personale til at bære opgaverne.
14. Central buskonto
OK
15. Aktive børn i dagtilbud
OK
16. Sprogvurdering - flersprogede
OK
17. Pædagogisk assistentuddannelse
Umiddelbart logisk, men vil det have betydning for de institutioner, der hidtil har ansat de 11 elever, der
så ikke længere skal uddannes, eller er det resursemæssigt neutralt at miste en elev.

18. Familiecentret – takst
OK
19. Åben Anonym Rådgivning
Mangler forudsætninger for at kommentere forslaget.
20. Heldagsskolen, ledelse
Accepteres.
21. Projekt FOKUS
OK
22. CSV (VSU) – sind undervisning
OK
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
Forekommer relevant, hvis det også er relevant for den faglighed, STU skal kunne yde eleverne.
24. CSV takstreduktion STU 2 %
Det kræver en særlig indsigt i CSV’s undervisningsstruktur og lærerbemanding at kunne yde et
kvalificeret høringssvar. Det ser dog ud til, at der igen betales med reduktion af ”varme hænder” til de
svageste elever.
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
Ud fra vort kendskab til samarbejdet med Familieafdelingen er det en virkelig presset enhed.
Det er beklageligt, at Svendborgmodellen blev sparket til hjørne ved en byrådsbeslutning, og betænkeligt
at UBU vil score en forventet gevinsten på 1 mio. kr. ved en øget forebyggende indsats, inden den er
høstet.
26. Reduktion af plejevederlag
Det ligner en udskydelse af konsekvensberegninger. Området er vel udfordret med den skrinlagte
Svendborgmodel.
ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Garantiordningen til dagtilbud er faldet bort efter institutionssammenlægninger.
Det er med stor tilfredshed, at vi noterer os, at der er fundet finansiering til at fortsætte
garantiordningen til skolerne, hvilket sikrer en resursemæssig ligestilling for kommunens folkeskoler.
Vi antager, at de tidligere forslåede profiltemaer i form af LOMA til alle folkeskoler og
Svendborgprojektet udrullet til udskolingen i alle kommunens folkeskoler er sat på stand-by pga.
besparelserne.
På vegne af Vestermarkskolen
Venlig hilsen
Svend Thordsen – skolebestyrelsesformand -

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Skolebestyrelsen Vestre Skole
Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
Skolebestyrelsen finder det svært at prioritere i de fremlagte besparelsesforslag, men har kommentarer til
punkt 4, 5 og 7
REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%

(udfyldes efter behov)

3. Byhaveskolen - kørselsordning
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
Svært at se, at en reduktion kan føre til ønsket geografisk udbredelse af juniorklubber
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
Svært at se, at en reduktion kan føre til ønsket geografisk udbredelse af juniorklubber
6. Fripladspulje private klubber
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
Hvis kommunen ønsker at profilere sig som en bosætningskommune, er det måske ikke nogen særlig god
ide, at hæve taksterne på pasningstilbud.
8. Familieklassetilskud fjernes
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
11. Private klubber, overførsel
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel

13. Garantiordning 32 pladser
14. Central buskonto
15. Aktive børn i dagtilbud
16. Sprogvurdering - flersprogede
17. Pædagogisk assistentuddannelse
18. Familiecentret - takst
19. Åben Anonym Rådgivning
20. Heldagsskolen, ledelse
21. Projekt FOKUS
22. CSV (VSU) – sind undervisning
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
24. CSV takstreduktion STU 2 %
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
26. Reduktion af plejevederlag

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
Skolebetyrelsen finder, at skolestruktur og tildelingsmodeller bør passe til hinanden. Det er uholdbart, at
der er skoler, som er afhængige af særtildelinger for at kunne levere en tilstrækkelig kvalitet. På den anden
side er det skolebestyrelsens klare holdning, at manglende strukturtilpasninger ikke skal resultere i
uensartet kvalitet skolerne imellem. Derfor er en garantitildeling nødvendig, mens vi venter på en
kommende strukturtilpasning.

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Ørkildskolens skolebestyrelse

Evt. generelle bemærkninger
Generelt er det ikke muligt for skolebestyrelsen at forholde sig konkret til samtlige punkter i
sparekataloget på et objektivt grundlag. Det forudsætter et mere indgående kendskab til konsekvenserne
ved hver enkelt forslag eller en betydelig mere fyldestgørende sagsfremstilling. Derfor henviser
skolebestyrelsen ved disse forslag i sparekataloget til de øvrige høringsparteres høringssvar, som
spareforslaget rammer.
Bestyrelsen udtrykker generelt sin store bekymring for de konsekvenser, besparelserne får der de mest
udsatte børn og unge. Det kan konstateres, at antallet af udsatte børn og unge gennem de seneste ti år har
været stærkt stigende. Derfor er det nødvendigt, at have fokus på og styrke indsatsen for denne gruppe
børn og unge, hvis udviklingen skal vendes, herunder at bryde den sociale arv, og give dem en reel
mulighed for et ordentligt liv både som barn og ung og senere som voksen.
Derfor vil skolebestyrelsen udtrykke sin kraftige opfordring til, at udvalget i udmøntningen af
sparekataloget tager størst muligt hensyn til de områder, der har eksistentiel betydning for arbejdet med
og indsatsen over for gruppen af udsatte børn og unge.
Generelt finder skolebestyrelsen det udsendte materiale og forslag til besparelse for svært at forholde sig
til. Forslagene omhandler alene et meget afgrænset udsnit af den samlede økonomi inden for hele Børn og
Unge området. Det udelukker skolebestyrelsens muligheder for at pege på alternative områder, som
skolebestyrelsen om muligt ville finde som en bedre prioritering til en besparelse. Det fremsendte forslag
giver således ikke skolebestyrelserne en reel høringsindflydelse, og man sidder lidt med en oplevelse af, at
høringen alene gennemføres for syns- og lovgivningsmæssigt skyld i forhold til styrelsesvedtægten.

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
(udfyldes efter behov)
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
3. Byhaveskolen – kørselsordning
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
En besparelse på Svendborg Juniorklub vil have afgørende betydning for det store arbejde som klubben

udføre over for gruppen af udsatte børn og unge. Netop Svendborg Juniorklub frekventeres overvejende af
udsatte børn og unge - børn og unge med særlige behov, der i særlig grad har brug for dette tilbud i deres
fritid i forhold til deres trivsel og almene og personlige udvikling og dannelse.
Svendborg Juniorklub udfører 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, og de varetager
en meget vigtig pædagogisk opgave, som ikke kan erstattes på anden vis.
Helt specifikt for Ørkildskolen, er vi meget bekymret for, at det tætte samarbejde skolen i dag har med
Svendborg Juniorklub omkring gruppen af udsatte børn og unge, der har behov for særlig støtte og
omsorg, samt børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk.
Skolebestyrelsen vil ikke undlade at gøre opmærksom på Kommuneplan 2013-2025 for Svendborg
Kommune, afsnittet om fritidstilbud:
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/download/planen_som_pdf/kp13_endelig/kp13_endelig_boern_unge_og_uddannelse.pdf

og til bilag 15 i Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler: ” Vilkår og rammer for
Svendborg Kommunale Juniorklubs samarbejde med folkeskolerne” samt til de samarbejdsforpligtigelser
der påhviler skolerne med de kommunale fritidstilbud.
Skolebestyrelsen kan på ingen måde tilslutte sig besparelsen Svendborg Juniorklub eller de andre private
klubtilbud.
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
Der henvises til svaret under pkt. 4 og generelle bemærkninger
6. Fripladspulje private klubber
Der henvises til svaret under pkt. 4 og generelle bemærkninger
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
Ved tidligere forslag til taktstigning på SFO, har skolebestyrelsen skrevet af loftet for forældrebetaling var
nået. Med folkeskolereformen er tiden børnene er i SFO blevet mindre uden der er reduceret i
forældrebetalingen. Historisk set er forældrebetalingsandelen over en årrække steget fra ca. 50 % nu til
forslagets ca. 92 %. Der er således ikke lang til at forældrebetalingen udgør 100 %, men så kan den vel
heller ikke stige mere?
Bestyrelsen finder det ikke rimeligt, at man med forslaget som forældre fanget i en udgiftsstigning, fordi
man ikke har noget andet valg.
Prisstigningen for en SFO-plads betyder, at det nu koster det samme at have et barn på en af Svendborg
bys privatskoler incl. SFO, som en SFO-plads alene koster på Ørkildskolen. Det betyder, at Ørkildskolen kan
få det endnu vanskeligere med at opnå et økonomisk bæredygtigt elevgrundlag.
Skolebestyrelsen kan ikke anbefale takststigninger på SFO og Juniorklub. Særligt med begrundelse i den
sociale slagside som taktstigninger medfører, samt bekymring for at netop socialt dårligt stillet børn
udmeldes af skolefritidsordningen.
8. Familieklassetilskud fjernes
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere

10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
11. Private klubber, overførsel
Der henvises til generelle bemærkninger
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
Ingen bemærkninger
13. Garantiordning 32 pladser
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
14. Central buskonto
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
15. Aktive børn i dagtilbud
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
16. Sprogvurdering – flersprogede
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
17. Pædagogisk assistentuddannelse
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
18. Familiecentret – takst
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
19. Åben Anonym Rådgivning
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
20. Heldagsskolen, ledelse
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
21. Projekt FOKUS
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
22. CSV (VSU) – sind undervisning
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
23. CSV STU) omlægning af ressourcer og øvrige høringspartnere
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
24. CSV takstreduktion STU 2 %
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
25. Langsigtet virkning – Strategiplan
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
26. Reduktion af plejevederlag
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
Skolebestyrelsen finder det helt nødvendigt, at man fastholder garantiordningen til skolerne så længe man
har den nuværende skolestruktur, hvor nogle skoler ikke kan opnå et økonomisk bæredygtigt elevtal.

På vegne af skolebestyrelsen
Med venlig hilsen
Kaj Hørberg
Skoleleder

/

Philip Munkholm Bager Haugaard
Skolebestyrelsesformand

Svendborg Kommune – Udvalget for Børn og Unge
Høring vedr. udmøntning af besparelser i Budget 2017
Høringsperiode 12. okt. – 16. nov. 2016.
Høringssvar sendes senest 16. nov. til: bu@svendborg.dk mrk. ”Budget 2017”
Høringssvar fra
Ørkildskolens MED-udvalg

Evt. generelle bemærkninger
Det er vanskeligt for MED-udvalget uden indgående kendskab til konsekvenserne ved hver enkelt forslag i
sparekataloget, at forholde sig objektivt til samtlige punkter i kataloget. MED-udvalget vil derfor i
nedenstående høringssvar henvise til de øvrige høringsparteres høringssvar, hvor det gør sig gældende.
Generelt er MED-udvalget meget bekymret for de konsekvenser, besparelserne vil få i en lang række af
forslagene, for der de mest udsatte børn og unge. Det kan konstateres, at antallet af udsatte børn og unge
gennem de seneste ti år har været stærkt stigende. Derfor er det tvingende nødvendigt, at have fokus på de
vilkår og rammer, der gives for og styrke indsatsen for denne gruppe børn og unge, hvis udviklingen skal
vendes, herunder at bryde den sociale arv, for at give disse børn og unge en reel mulighed for et ordentligt
liv både som barn og ung og senere som voksen.
MED-udvalget skal udtrykke en stor opfordring til, at udvalget i udmøntningen af sparekataloget tager
størst muligt hensyn til de områder, der har eksistentiel betydning for arbejdet med og indsatsen over for
gruppen af udsatte børn og unge.

REDUKTIONSFORSLAG
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag
(udfyldes efter behov)
1. Centerafdelingen Tåsinge – takstreduktion 2%
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
2. Byhaveskolen – takstreduktion 2%
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
3. Byhaveskolen – kørselsordning
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
4. Svendborg Juniorklub 10% reduktion
MED-udvalget finder juniorklubbernes frivillige tilbud som et godt tilbud til børn og unge i kommunen, og
klubberne varetager en meget vigtig pædagogisk opgave, som ikke kan erstattes på anden vis.
En besparelse på Svendborg Juniorklub vil have afgørende betydning for det store arbejde, som klubben
udfører over for gruppen af udsatte børn og unge. Netop Svendborg Juniorklub frekventeres at en stor
gruppe af udsatte børn og unge - børn og unge med særlige behov, der i særlig grad har brug for dette
tilbud i deres fritid i forhold til deres trivsel og almene og personlige udvikling og dannelse.
Svendborg Juniorklub udfører i sit daglige arbejde i samarbejde med skolerne et vigtigt stykke
inklusionsarbejde og udgør en ikke uvæsentlig del i kommunens samlede inklusionsindsat over for denne

gruppe børn i samarbejde med skolerne.
Helt specifikt for Ørkildskolen, er vi meget bekymret for, at det tætte samarbejde som skolen i dag har
med Svendborg Juniorklub omkring gruppen af udsatte børn og unge, der har behov for særlig støtte og
omsorg, samt børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, ikke længere bliver muligt, såfremt
denne besparelse effektueres.
MED-udvalget vil gerne henvise til kommunens politikker i bl.a. Kommuneplan 2013-2025 for Svendborg
Kommune, afsnittet om fritidstilbud, til bilag 15 i Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes
folkeskoler: ” Vilkår og rammer for Svendborg Kommunale Juniorklubs samarbejde med folkeskolerne”,
samt til politikkerne og samarbejdsforpligtigelserne for skolerne med de kommunale fritidstilbud.
MED-udvalget vil derfor meget fraråde, at besparelsen især på Svendborg Juniorklub, men også på de
private klubtilbud, effektueres.
5. Private juniorklubber 10 % reduktion
Der henvises til svaret under pkt. 4
6. Fripladspulje private klubber
Der henvises til svaret under pkt. 4
7. SFO betaling – stigning 100 kr.
MED-udvalget skal udtrykke sin bekymring for, at det nu koster det samme, at have et barn på en af
Svendborg bys privatskoler incl. SFO, som en SFO-plads alene koster i en kommunal SFO. Det kan gøre det
endnu vanskeligere for specielt Ørkildskolen at opnå et økonomisk bæredygtigt elevgrundlag, idet vi
rekrutterer elever fra samme elevgrundlag som de to privatskoler.
Endvidere vil endnu en takststigning på SFO have en økonomisk social slagside, samt at den øger
sandsynligheden for, at netop socialt dårligt stillet børn udmeldes af skolefritidsordningen.
MED-udvalget kan derfor ikke anbefale en takststigning på SFO.
8. Familieklassetilskud fjernes
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
9. Befordring – ekstern undervisning, overførsel
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhvervsforskole
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
11. Private klubber, overførsel
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
13. Garantiordning 32 pladser
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
14. Central buskonto
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
15. Aktive børn i dagtilbud
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
16. Sprogvurdering – flersprogede
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
17. Pædagogisk assistentuddannelse

Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
18. Familiecentret – takst
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
19. Åben Anonym Rådgivning
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
20. Heldagsskolen, ledelse
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
21. Projekt FOKUS
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
22. CSV (VSU) – sind undervisning
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
23. CSV STU) omlægning af ressourcer
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
24. CSV takstreduktion STU 2 %
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
25. Langsigtet virkning - Strategiplan
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere
26. Reduktion af plejevederlag
Der henvises til generelle bemærkninger og øvrige høringspartnere

ØVRIGE UDMØNTNINGFORSLAG
Udvalgssag 10.10.2016 : ” Budgetforlig 2017 – garantiordning skoler og dagtilbud”
MED-udvalget finder det helt nødvendigt for en forsvarlig skoledrift, at man fastholder garantiordningen til
skolerne, så længe man har den nuværende skolestruktur, hvor nogle skoler ikke kan opnå et økonomisk
bæredygtigt elevtal.

På MED-udvalgets vegne
Kaj Hørberg
Skoleleder

/

Heidi Faigh Larsen
TR-repræsentant

