Liste over høringssvar
Udmøntning af besparelser i budget 2022
Sendt i høring til høringsparter
Høringsperiode: 19. november 2021 til 30. november 2021
Indholdsfortegnelse
Nr.

Høringssvar

Sidetal

Skole og Uddannelse
1.

Byhaveskolens skolebestyrelse og MED-udvalg

4

2.

Issø-skolens skolebestyrelse og MED-udvalg

7

3.

Nymarkskolens skolebestyrelse og MED-udvalg

4.

Rantzausminde Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg

5.

Skårup Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg

14

6.

Stokkebækskolens skolebestyrelse

17

7.

Stokkebækskolens MED-udvalg

20

8.

Thurø Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg

23

9.

Tved Skoles skolebestyrelse

26

10.

Tved Skoles MED-udvalg

29

11.

Tåsingeskolens skolebestyrelse og MED-udvalg

31

12.

Vestermarkskolens skolebestyrelse

34

13.

Vestermarkskolens MED-udvalg

38

14.

Vestre Skoles skolebestyrelse

41

15.

Vestre Skoles MED-udvalg

43
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16.

Ørkildskolens skolebestyrelse

45

17.

Ørkildskolens MED-udvalg

47

18.

PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning MED-udvalg

49

Sekretariat og Dagtilbud
19.

Dagplejens forældrebestyrelse

51

20.

Dagplejens MED-udvalg

53

21.

Sundbyøster forældrebestyrelse

55

22.

Sundbybyøster MED-udvalg

58

23.

Vesterlunden forældrebestyrelse

24.

Vesterlunden MED-udvalg

63

25.

Øbakkerne forældrebestyrelse

65

26.

Øbakkerne MED-udvalg

67

27.

Østerdalens forældrebestyrelse

70

28.

Østerdalens MED-udvalg

72

29.

Resurcepædagogerne område Øst og område Vest

74

30.

Medarbejderne i Administrationen i Sekretariat og
Dagtilbud

77

61

Familie, Børn og Unge
31.

CSV Sydfyns bestyrelse

79

32.

CSV Sydfyns MED-udvalg

81

33.

Familieafdelingens MED-udvalg

83
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34.

Svendborg Heldagsskoles bestyrelse

85

35.

Svendborg Heldagsskoles MED-udvalg

87

36.

Center for Børn, Unge og Familier MED-udvalg

89

Andre høringsparter
37.

Sektor MED Børn, Unge, Kultur og Fritid

91

38.

BUPL

95

39.

TR-gruppen PMF-Fyn (pædagogmedhjælpere og
pædagogiske assistenter)

99

40.

Friskolerne Ida Holst Skole, Øster Åby Friskole, Vester
Skerninge Friskole og Ollerup Friskole

102

41.

Det Selvejende Netværk Fyrtårnet bestyrelse og MEDudvalg

103

42.

FTR-gruppen på Dagtilbud

105

43.

Øhavets Lærerkreds

44.

Tved Børnehus forældrebestyrelse, MED-udvalg og leder

110

45.

Børnegården Ollerup forældrebestyrelse

112

46.

Danske Handicaporganisationer – Svendborg

115

47.

Handicaprådet

119

108
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Bestyrelse og MED på Issø-skolen

MED X
Bestyrelse X
Andet

Evt. generelle bemærkninger
Hermed afgives fælles svar fra Issø-skolens bestyrelse og MED.
Forvaltning, politikere og skolernes bestyrelser og MED-udvalg har alle stemplet ind på de pædagogiske
bevæggrunde for at udvikle mangfoldige læringsmiljøer, så alle elever oplever skoleglæde og faglig og
social trivsel. På Issø-skolen arbejder vi benhårdt for at udfolde mangfoldighed i vores læringsmiljøer.
Det er derfor beklageligt, at de fleste spareforslag på skoleområdet vil begrænse os i dette arbejde.

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
På Issø-skolen har vi særdeles gode erfaringer med kompetencecenteret. Lærere, pædagoger og elever
er blevet beriget ift. mangfoldige læringstilgange. Vi er ved at opbygge intern kapacitet (uddannelse af
egen vejleder i mangfoldige læringsmiljøer), som fremover giver sparring på områder, som
kompetencecenteret har introduceret.
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR
Ingen kommentarer
3. Reduktion i fællestid
Puljen til fælles tid er et væsentligt element i vores tidlige pædagogiske indsatser i indskolingen.
Herudover bruger vi også pædagogernes ekspertise på mellemtrin, i udskoling og i mellemformer.
Pædagogerne højner undervisningens kvalitet og spiller en afgørende rolle for vores mangfoldige
læringsmiljøer.
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
Disse midler havde hjulpet os med at skabe mangfoldige læringsmiljøer.
5. Administrativ central besparelse
Ingen kommentarer
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
Også disse midler havde hjulpet os med at skabe mangfoldige læringsmiljøer.
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
Også disse midler havde hjulpet os med at skabe mangfoldige læringsmiljøer.
8. Engangsbesparelse 2022
Ingen kommentarer
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
9. Administrative udgifter til tilsyn
Ingen kommentarer
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10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
Ingen kommentarer
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
Ingen kommentarer
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
Ingen kommentarer
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Issø-skolens FSFO er udendørs, og vi er bekymrede for, at det bliver for koldt for elever og
lærere/pædagoger. Issø-skolen har ingen ledige indendørskvadratmeter.
I beskrivelsen af besparelsespunktet nævnes, at der brug for ”justeringer” i forhold til vores FSFOfaciliteter. Vi må understrege, at der i givet fald ikke blot vil være tale om justeringer. Der vil således blive
behov for at anlægge ekstra bygninger til ophold, opvarmede toiletter samt installation af belysning til
området omkring FSFO og vejen mellem parkeringsplads og FSFO. Det har skolen ikke råd til.
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
Denne reduktion er problematisk især for de mange forældre, som pendler mellem Kirkeby/Stenstrup og
f.eks. Odense.
15. Overskud på central pulje
Ingen kommentarer
16. Engangsbesparelse
Ingen kommentarer
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
17. Rationalisering af §11 indsatser
Ingen kommentarer
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge
Ingen kommentarer
19. Omlægning af STU-området
Ingen kommentarer
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
Ingen kommentarer
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af Nymarkskolen
x
MED
x
Bestyrelse
x
Andet
Evt. generelle bemærkninger
MED-udvalg, skolebestyrelse og ledelse på Nymarkskolen afgiver hermed høringssvar.
Det er med stor beklagelse, at vi må tage til efterretning, at der er opstået behov for at spare et
betydeligt beløb på budget 2022.
Vi synes samlet set, det er særdeles betænkeligt og bekymrende, at det med dette forslag nu er på tale
at iværksætte besparelser i forhold til vore samlede muligheder for at løse den vigtige opgave vedr.
fortsat udvikling af mangfoldige læringsmiljøer.
Vi er i gang med den udfordrende og vigtige opgave, og vi har brug for politisk opmærksomhed på, at der
er et betydeligt behov for resurser ude på skolerne til personale og løbende kompetenceudvikling.
Vi ser derfor med særlig stor bekymring på punkt 3, 4 og 6.
SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret

(udfyldes efter behov)

Vi har brug for sparring til opgaven, men det er resursemæssigt et bedre sted at spare end på de midler,
der anvendes ude på skolerne.
2.

Nedlæggelse af 1 stilling i PPR

Vi har brug for sparring til opgaven, men det er resursemæssigt et bedre sted at spare end på de midler,
der anvendes ude på skolerne. PPR er vore faste samarbejdspartnere, og vi vægter dette samarbejde
højere end samarbejdet med kompetencecenteret
3.
Reduktion i fællestid
Indskolingsindsats giver mulighed for tidlig og forebyggende indsats – og den er vigtig.
4.
Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
Vi finder det vigtigt at fastholde, at der er behov for midler til lærere i folkeskolen for at komme i mål
med de høje forventninger, som både vi på skolen og forældre og politikere har.
5.
Administrativ central besparelse
Vi tager forslaget til efterretning
6.
Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
Det sender et helt forkert signal at spare her på dette tidspunkt jf. vores indledning – det er netop nu der
er brug for ”boost”.
7.
Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
Vi tager forslaget til efterretning
8.
Engangsbesparelse 2022
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Efterretning
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
9.
Administrative udgifter til tilsyn

(udfyldes efter behov)

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
10.
Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
11.

Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud

12.

Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud

13.

Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts

14.

Reduceret åbningstid i børnehusene

15.

Overskud på central pulje

16.

Engangsbesparelse

SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
17.
Rationalisering af §11 indsatser

(udfyldes efter behov)

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18.
Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge
19.

Omlægning af STU-området

20.

Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Rantzausminde Skole – fælles høringssvar fra MED og bestyrelse

MED
Bestyrelse
Andet

Evt. generelle bemærkninger
Vi har valgt at formulere vores høringssvar med en række indledende betragtninger om den samlede
spareramme, der er sendt til høring. Det bliver suppleret med betragtninger over forslag 1-8, ligesom vi
tillader os at kommentere på et par forslag under andre direktørområder.










I forhold til de indledende bemærkninger i ” Proces for udmøntning…”vil vi tilslutte os ønsket om
evaluering og udvikling af demografimodeller, der beregner de økonomiske konsekvenser af
ændringer, ligesom det vil være ønskeværdigt, at der på alle områder lægges realistiske
budgetmæssige parametre til grund for budgetlægning. Vi tænker budgetter flere år frem i tiden,
hvilket er helt afgørende for at kunne håndtere og implementere større ændringer af såvel
opgavemæssig som organisatorisk karakter. I den sammenhæng kan det rigtige og vigtige
arbejde med Mangfoldige Læringsmiljøer nævnes- det tager tid og ressourcer gennem flere
arbejdsår. Det er vigtigt at vi kender budgetpræmissen, og det sikres bedst ved størst mulig
kvalitet i budgetlægning i hele kommunen.
Sparerammen rummer et tidsperspektiv over årene 2022-25, hvilket vi gerne vil opfordre til
bliver ændret blot til 2022, og så afvente udviklingen på hvor stor en del af den samlede
serviceramme for kommunerene, der de kommende år bliver tildelt Svendborg. Det må
forventes, at den stigende tilflytning – der betyder øgede udgifter til bl.a. børn og unge området ,
når rammestyringer nu er afskaffet – også forsinket får betydning for Svendborgs andel af
servicerammen. Et andet perspektiv på dette er, at skolerne i Svendborg generelt har en
fornuftig økonomi, og hvis besparelsen blev reduceret til 2022, kunne vi stå de foreslåede
besparelser gennem uden at miste momentum i udvikling af skolerne.
I forhold til de konkrete spareforslag på skoleområdet vil vi kvittere for, at de er målrettet ” det
der kommer” og ikke den nuværende drift, ligesom det er positivt, at det ikke umiddelbart
implikerer personalereduktioner. Når det er sagt, så er vi særdeles betænkelig ved, at mange af
forslagene direkte eller indirekte er reduktioner i indsatser, der skal understøtte implementering
af Mangfoldige Læringsmiljøer. Vi er i gang med en rigtig vigtig udvikling og det kræver indsats og
ressourcer. Sagt med andre ord, så opfordrer vi til at forslag 6+7+8 ikke bliver realiseret! De
øvrige forslag er vi også bekymrede over, men ikke på samme niveau.
Vi er særdeles betænkelig ved forslaget om at nedlægge ” Sund sex skolen”. Med et dybt
kendskab til virkeligheden i skolen kan vi allerede nu konkludere, at konsekvensen bliver både
tab af kvalitet i opgaveløsning og ekstra udgifter til udvikling af kompetencer, der kan løse
opgaven på skolerne. Vi undrer os over, at forslaget er bragt i spil da det næppe i et holistisk
kommunalt perspektiv bidrager at flytte opgaven fra et direktørområde til et andet. Opgaven
med seksualundervisning er bundet i Lov om Folkeskole og skal derfor løses.
At nedsættelse af temperaturen med 1 grad i kommunale bygninger – herunder vores skole – og
beregne et provenu på 550.000 forekommer - med udgangspunkt i de meget forskellige
indendørs temperaturforhold vi oplever på vores skole krydret med variation i vejret fra år til år
– at have et noget akademisk tilsnit, som vi tvivler holder i virkeligheden.

Side 11

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Se ovenstående
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR
Se ovenstående
3. Reduktion i fællestid
Se ovenstående
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
Se ovenstående
5. Administrativ central besparelse
Se ovenstående
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
Se ovenstående
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
Se ovenståene
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
9. Administrative udgifter til tilsyn
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn

(udfyldes efter behov)

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
15. Overskud på central pulje
16. Engangsbesparelse
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge

(udfyldes efter behov)

19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Skårup Skole

MED X
Bestyrelse X
Andet

Evt. generelle bemærkninger
• Vi er stærkt uenige i, at skoleområdet endnu engang skal spare.
Samlet set holder Skole- og Uddannelse år efter år budgetterne, hvorimod andre områder år
efter år ikke gør.
Skal vi straffes for at være økonomisk ansvarlige?
•

Det er helt afgørende, at der ikke er besparelser på de områder, der forringer vores muligheder
for at lykkes med mangfoldige læringsmiljøer.
Vi vil i denne sammenhæng særligt pege på punkterne: 3, 4, 6 og 7.

•

Punkt 29 indenfor sundhedsområdet. ”Sund Sex Skolen”.
Vi vil stærkt anbefale, at dette initiativ fastholdes, da det er et område, der fortsat bør have
bevågenhed. Skønt det er et felt de fleste voksne kender til, er det vanskeligt for mange at løfte
undervisningsopgaven vedrørende dette på en kvalificeret og tryghedsskabende måde.
Vi bakker derfor af hele hjertet op om sund sex.

•

Vi vil gerne problematisere en så kort høringsperiode. Det opleves desuden problematisk i et
demokratisk perspektiv, at det ligger umiddelbart efter et kommunalvalg.

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret

(udfyldes efter behov)

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR
3. Reduktion i fællestid

De første skoleår er essentielle i forhold til at få et godt skoleliv i trivsel.
Besparelserne vil modarbejde vores muligheder for skabe det bedst mulige grundlag herfor.
Der bliver således færre voksne ”hænder” og mindre social kapital i klasserne, hvilket trækker i
den forkerte retning, når vi skal vende det billede, der på landsplan peger på, at der er mistrivsel
i indskolingen.
Det er en besparelse, der på sigt kan vise sig at blive meget dyr, når der siden skal repareres på
det, at elever har skoleudfordringer.
Et fremtidsperspektiv ingen børn kan være tjent med.
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Det rammer desuden selve ideen om få skabt ”mangfoldige læringsmiljøer”.
Der bliver således et misforhold mellem den opgave, vi bliver bedt om at løfte, og mulighederne
herfor med de besparelser der peges på.
Det fagprofessionelle personale får dårligere præmisser for at lykkedes med en kompleks
opgave. (inkl. Pkt. 4 og 6)

Tal i Svendborg Kommune viser, at der er større tilgang til fri- og privatskoler.
Det er, så vidt vi ved, en viden vore politikere også har.
Vi har indenfor de sidste tre-fire år modtaget en del elever på vores skole, som friskoler har
"smidt ud" pga. af at de ikke har magtet opgaven. Når så folkeskolen skal løfte den opgave,
nytter det ikke at skære ned på "hænder" og ressourcer.
Når fri- og privatskoler således "renses" for elever med udfordringer, bør folkeskolen netop
styrkes på dette punkt, således at den kan være konkurrencedygtig.

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
9. Administrative udgifter til tilsyn
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn

(udfyldes efter behov)

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
De argumenter der i sin tid blev anført for at starte 1. april…er de er nu væk?
Der er dårligere normering i FSFO end i børnehaven og vi er derfor spørgende overfor de
pædagogiske perspektiver.
Mange steder er der desuden problematiske pladsforhold.
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
15. Overskud på central pulje
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16. Engangsbesparelse
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge

(udfyldes efter behov)

19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Side 19

Side 20

Side 21

Side 22

Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Thurø Skole

MED x
Bestyrelse x
Andet

Evt. generelle bemærkninger
Set i lyset af Svendborg kommunale skolevæsens fokus på Mangfoldige Læringsmiljøer og ønsket om, at
flere elever skal lykkes/trives i almenmiljøet i vores skoler, er det med ærgrelse, at vi kan konstatere, at
mange af spareforslagene involverer puljer, som netop skulle styrke og gavne arbejdet med Mangfoldige
Læringsmiljøer.
Mangfoldige læringsmiljøer indebar en rekonstruktion af ressourcetildelingsmodellen, som bl.a. lykkedes
med indførelse af højere klassekvotienter. Modellen rettede op på økonomien til det samlede
skolevæsen, på en sådan måde at ressourcerne blev omfordelt til gavn for almenområdet, at alle skoler
fik en bedre økonomi og således, at ressourcerne til segregering af elever blev reduceret ved netop at
sikre ekstra ressourcer til, at flere elever kan forblive på almenområdet.
Skole og Uddannelse har med rettidig omhu modigt ændret ressourcetildelingsmodellen og på den måde
skabt en sund økonomi på alle skolerne og ved samme øvelse fokuseret på at holde flere elever på
almenområdet bl.a. ved tildeling af flere ressourcer til mangfoldige læringsmiljøer til
kompetenceudvikling mv. På den måde er skoleområdet i Svendborg Kommune på en god kurs.
Segregeringsprocenten er faldet pga. et fokus på det forebyggende arbejde i skolerne. Spares der, er der
risiko for, at der i højere grad vil blive brandslukket i form at flere segregeringer og på den måde vil det i
det lange løb ende med at blive dyrere.
Spares der på mangfoldige læringsmiljøer, vil det vi det gå ud over alle børn og særligt de sårbare elever.
Samtidig vil det medføre en øget belastning på personalet og i værste fald gå ud over det pædagogiske
personales arbejdsmiljø.
Der er en vis fornuft i at spare de steder, hvor midlerne endnu ikke er indfaset.

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
På Thurø Skole har vi særligt haft gavn af Kompetencecenterets specialkompetencer og sparring til vores
1. klasser i forløbets første runde. Siden har Corona spændt ben for forløbets karakter og gennemførelse.
Ideen om, at almenområdet får del i specialskolernes viden og kompetencer på specialområdet er rigtig
god. Vi vil foreslå, at kompetencecenteret, hvis det på et tidspunkt kan genopstå, fremfor at være en
obligatorisk indsats for alle 1. og 7. kl. på de kommunale skoler, bliver et tilbud, som man kan rekvirere,
hvis der opstår behov i en specifik klasse.
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR
PPR er blevet opnormeret fra 3 til 4 pædagogiske konsulenter for at sikre, at PPR kom tættere på den
pædagogiske praksis i skolen i forbindelse med Mangfoldige læringsmiljøer, og for at kunne give sparring
og rådgivning til lærere og pædagoger, som på forskellig vis er udfordret på etableringen af mangfoldige
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Læringsmiljøer. En besparelse på PPR vil være en devaluering af skolernes mulighed for at få PPR tættere
på skolens praksis.
Nedlæggelse af en konsulentstilling i PPR lægger naturligvis pres på de øvrige medarbejdere i PPR og vil i
sidste ende betyde færre hænder til rådgivning og sparring til det pædagogiske personale på skolerne,
hvilket går ud over hjælpen til den enkelte elev og til indsatser på klasseniveau. Og det vil i værste fald vil
skabe længere ventetider på den fornødne hjælp.
3. Reduktion i fællestid
Fællestiden blev reduceret fra 4 lektioner til nu 3 lektioner for bare få år siden – og var oprindeligt på 7
lektioner pr klasse. En yderligere reduktion vil betyde færre hænder (pædagogtimer) i
indskolingsklasserne, hvor det er essentielt, at der er ekstra hænder til at tage hånd om trivslen blandt
de yngste elever.
Vi ved og der er forskningsmæssigt belæg for, at fællestiden har fundamental betydning for både
klassetrivsel og enkeltelever. Det er her et godt skoleforløb starter.
Co-teaching er en af vores indsatsområder i forhold til udnyttelse af vores ressourcer til gavn for
eleverne og til styrkelse af Mangfoldige Læringsmiljøer. Med færre pædagoghænder i indskolingen får en
indsats som co-teaching og tolærerordninger generelt trangere kår og det vil gå ud over det enkelte
barns sammenhængende dag fra morgen SFO-videre i skole og SFO og til barnet skal hjem.
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
Dette er midler, som vi endnu ikke har disponeret med, men som vi kunne se frem til at bringe i
anvendelse bl.a. til flere tolærertimer og til co-teahing (som ovenfor nævnt). Det er ærgerligt, at de gode
intentioner med Mangfoldige Læringsmiljøer og herunder ekstra hænder i undervisningen ikke kan
indfries til fulde med denne mindre-udmøntning.
5. Administrativ central besparelse
Når der skal spares, er det et godt signal, at alle områder bidrager til den fælles besparelse.
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
1 mio. mindre til boost af mangfoldige læringsmiljøer på skolerne betyder, som tidligere nævnt, en
forringelse i forhold til mulighederne for at booste det pædagogiske arbejde ind i de
mangfoldige læringsmiljøer. Dvs. færre midler til holddeling, færre midler til tilrettelæggelse af særlige
indsatser for sårbare elever samt færre midler til fordybelsesdage og en forringelse af mulighederne for
at komme ud af huset etc.
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
Puljen reduceres til det halve. Thurø Skole fik ikke del i puljemidlerne i 2021, men stod til i 2022, at være
blandt den halvdel af skolerne som skulle have del i den afsatte pulje med ca. 250 t. kr. Thurø Skoles
andel af puljen havde vi tænkt, skulle bruges i forbindelse med nedrivningen af to kondemnerede huse
på skolens grund, som har været nedrivningskrævende i 6-8 år. Midlerne skulle bruges til indretningen af
et nyt udendørs lege-og læringsmiljø, som vi har projekteret og også præsenteret for B og U udvalget. Vi
frygter, at der ikke i nedrivningspuljen til nedrivning af husene, overhovedet er afsat midler til
genetablering af området, hvorfor de ca. 250 t. kr., som ville være tilfaldet Thurø Skole, ville kunne have
gjort en stor forskel. Thurø Skole har i den grad behov for en udvidelse af uderummet set i lyset af den
øgede tilstrømning af elever til skolen, både i ForårsSFO, men også generelt på de øvrige klassetrin.
8. Engangsbesparelse 2022
Vi ved ikke helt, hvad det får af konsekvenser, men vi tænker, at det i lighed med de øvrige
besparelsesforslag vil have en negativ indvirkning på boost af mangfoldige læringsmiljøer.
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
9. Administrative udgifter til tilsyn
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
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10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Det kan give god mening og være en fordel at modtage børnene i forårs SFO allerede den 1. marts. Vores
erfaring er, at perioden, hvor Forårs SFO-børnene er i skolen, er afbrudt af temmelig mange ferier og
fridage og gør overgangen noget afbrudt og ustabil for de små nye, som har mest brug for struktur og
genkendelighed.
Men ulempen er modsat, at både skole og SFO, som er nødt til at foretage en del strukturelle
forandringer både mht., flytning af klasser og omstruktureringer af både personale og børn, når der
kommer ForårsSFO, skal lave dette skift en måned tidligere. Rykkes Forårs SFO en måned frem, vil det
uværgerligt presse rammerne mere for skolens øvrige klasser, elever og ansatte.
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
15. Overskud på central pulje
16. Engangsbesparelse
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge

(udfyldes efter behov)

19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
MED
Skolebestyrelsen, Tved Skole

Bestyrelse
Andet

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

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag

(udfyldes efter behov)

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR
Tved Skole bruger PPR i mange henseender og i høj grad, det er dybt bekymrende, at der skal spare her.
Det er dem, der er med til at rykke lærerne i deres udviklingsproces. Sagsbehandlingstiden i enkeltsager
vil forlænges. Vi er bekymrede for, om lærerne vil kunne række ud og få sparring her og nu, hvis de går i
stå i en proces. Vi er i en udviklingsproces i forhold til mangfoldige læringsmiljøer, det er utrolig vigtigt, at
kompetencerne for at gøre lærerne bedre bliver prioriteret højt til fordel for børnenes trivsel.
3. Reduktion i fællestid
Uhensigtsmæssigt i forhold til de langsigtede mål for børn i Svendborg Kommune. Her tænker vi på, at
plads og tid til mangfoldige læringsmiljøer vil blive mindre. Jo flere voksne, jo flere mindre hold kan der
laves, jo flere børn kan blive set for at skabe den dannelse, som skolen skal sørge for, og samtidig høj
social, emotionel og faglig trivsel. At gå fra 7 til 3 lektioner og nu forslag til 2, er ikke rimeligt for det
enkelte barn. Sættes der ind med god voksenkontakt tidligt i et barns liv, giver det godt igen, når barnet
bliver ældre. Mon ikke, der så kan spares på segregerede tilbud med en tidlig forbyggende indsats.
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
Hvis folketinget har øremærket pengene til folkeskolen - til børnenes bedste, kan en kommune ikke spare
på dette sted.
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5. Administrativ central besparelse
Det ser vi positivt på.
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
Vi undres over, at den proces, som Svendborg Kommune har sat gang i, at den nu skal stoppes. Processen
er lige begyndt, og Svendborg Kommune går forrest, det ville være så ærgerligt at bremse denne proces,
som netop giver Svendborg Kommune det ry, den har - som en familievenlig by med børnene i centrum,
hvor uddannelse, dannelse og trivsel er i højsæde. Der er kommet penge til en opstart af mangfoldige
læringsmiljøer, og skal opgaven lykkes, er det vigtigt, at Svendborg Kommune prioriterer dette område.
Selvfølgelig er der sat penge i dette projekt, vi kan ikke gå tilbage, og meget af det indledende arbejde vil
ikke være til nogen nytte pga. besparelserne. Hvordan vil lærerne se på dette? Vi kan være meget
bekymret for, om lærerne vil blive demotiveret af besparelserne på dette område. De er gået ind i dette
projekt med iver og entusiasme, men bliver bremset - det skal de så ikke færdiggøre alligevel, det er ikke
vigtigt er budskabet. Mangfoldige læringsmiljøer er vigtige, hvis folkeskolen skal rumme alle børn - det
var netop jeres egen pointe ved sidste sparerunde.
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer

8. Engangsbesparelse 2022
3 stillinger vil betyde færre hænder til børnene, det kan vi ikke stå inde for, selv om det er
3 stillinger for alle skoler.
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag

(udfyldes efter behov)

9. Administrative udgifter til tilsyn
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Ikke godt for de børn, der skal segregeres, de kommer til at være endnu længere tid alene
i børnehaven sammen med jævnaldrende. Jo tidligere børnene kommer i skole forårsSFO, jo færre voksne er der til at danne en god relation til børnene. Normeringen er
dårligere i forårsSFO 1:11 end i børnehaven 1:6 (minimumsnormeringer!).
Voksenrelationen er vigtig, jo mindre børnene er. De fleste børn er ikke engang fyldt 6 år,
når de starter i forårsSFO og endnu færre, hvis de starter 1. marts. Vi er bekymret for
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dette skred i startdato, for hvad med næste gang, der skal spares, skal datoen så igen
rykkes til 1. februar, og børnene bliver endnu yngre.

14. Reduceret åbningstid i børnehusene

15. Overskud på central pulje

16. Engangsbesparelse

SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag

(udfyldes efter behov)

17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge

19. Omlægning af STU-området

20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
MED-udvalget på Tved Skole

MED
Bestyrelse
Andet

Evt. generelle bemærkninger
Hvis vi skal lykkes i arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer, så kræver det, at vi ikke sparer på antallet
af lærere og pædagoger på skolen.
SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Vi har været glade for forløbene, men har forståelse for at der spares på dette område.
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR
PPR har en vigtig funktions ift. arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer og en besparelse på dette
område vil arbejde mod skolens vision ift. at inkludere flere elever i undervisningen og derved vores
arbejde med mangfoldige læringsmiljøet. Vi kan frygte, at der vil være længere vej til at hjælpe eleverne,
som har det svært i skolen.
3. Reduktion i fællestid
Et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger – og derigennem en tidlig indsats – spillet en afgørende
rolle for, at vi lykkes med at elevernes trives i skolen og udvikler sig både faglig og socialt. Det taler imod
arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer at spare på dette område.
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
På Tved Skole har vi gennem de sidste mange år arbejdet målrettet mod elevernes trivsel. Det er brugt
mange ressourcer på dette. Det har derfor være godt, at der er tildelt ekstra ressourcer til fagligt løft i
folkeskolen. De ekstra ressourcer til generelt løft i folkeskolen, er bl.a. blevet brugt til, at en faguddannet
lærer har overtaget matematiktimer i en klasse ved længerevarende sygefravær. Vi kommer til at gå på
kompromis med kvaliteten af undervisningen, hvis disse penge fjernes.
5. Administrativ central besparelse
Ingen bemærkninger
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
Vi har gennem de sidste år arbejdet målrettet mod at skabe mangfoldige læringsmiljøer. Vi er nået rigtig
lang i denne proces, men er ikke i mål endnu. Vi er nået rigtig langt netop fordi, at der har fulgt
ressourcer med til arbejdet. Vi er dybt bekymret for, hvordan det vil påvirke eleverne, hvis der tildeles
færre ressourcer til dette arbejde. Hvis vi skal lykkes i at gøre en forskel for de elever, som går på Tved
Skole, så er det vigtigt at ressourcerne følger med. Jf. Ane Qvortrups oplæg i går, så er lærerne i
Svendborg motiveret for deres arbejde og de føler, at de gør en forskel for de elever, som går på skolen.
Vi er bekymret for, hvordan lærernes motivations forsvinder, hvis der ikke er politisk opbakning til det
projekt, som politikerne selv har søsat. Mangfoldige læringsmiljøer og arbejdet med den NESTinspirerede pædagogik har givet lærerne redskaber til at hjælpe de elever, som har det svært. Der skal
være tid og ressourcer til dette arbejde.
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7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
Vi vil være rigtig ærgerligt over, at der skal spares på dette område. Vi mener, at indretning af
klasselokaler og læringsmiljøer, er en vigtig forudsætning for at skabe inspirerende miljøer, der er med til
at udvikle eleverne fagligt og socialt. Vi har dog forståelse for at der spares på dette område.
8. Engangsbesparelse 2022
Ingen bemærkninger
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
9. Administrative udgifter til tilsyn
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
15. Overskud på central pulje
16. Engangsbesparelse
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge

(udfyldes efter behov)

19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Skolebestyrelsen på Vestermarkskolen

MED
Bestyrelse
Andet

Evt. generelle bemærkninger
I Vestermarkskolens skolebestyrelse er vi generelt uforstående over en udvikling, der reducerer i de
ressourcer, der tilgodeser de mangfoldige læringsmiljøer i skolens lokale hverdag.
I skolebestyrelsen arbejder vi vedvarende på at lave en god skole, der er attraktiv for alle familier i
lokalområdet. I et forældreperspektiv er det derfor afgørende, at der er varme hænder og specialiserede
kompetencer nok til, at skolen kan lykkes med at tilgodese alle elevers læringsmæssige og
trivselsmæssige behov, og at vi kan opfylde folkeskolelovens rammer og krav. Herudover er vi på
Vestermarkskolen i skarp konkurrence om eleverne med to lokale friskoler, hvilket betyder, at vi som
offentlig folkeskole også tager et stort socialt ansvar for alle elever – også de i vanskeligheder- i
skoledistriktet.
Som skolebestyrelse vil vi også gerne sende et budskab om, at vi ønsker at skabe plads til elever fra
andre distrikter som eksempelvis fra nabobyen Vester Åby, der måtte ønske at gå hos os. I dagligdagen
er det som oftest ikke muligt, da vi i de kommunale retningslinjer ikke kan tage elever ind udenfor
distriktet, hvis der allerede går 24 elever i klassen. Dette er en udfordring.

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
I skolebestyrelsen oplever vi, at skolens personale har behov for at indgå i kompetenceudvikling, der er
tilpasset Vestermarkskolens behov og de udfordringer, der måtte være på specifikke klassetrin.
Kompetencecentrets tiltag har derfor ikke været tilpasset i et omfang, der har haft afgørende betydning
for skolens udvikling.
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR
Som forældre mener vi det er afgørende for Vestermarkskolens mangfoldige læringsmiljøer, at der er
adgang til specialpædagogiske kompetencer i PPR for at løse den daglige opgave. Vi er bange for, at
denne reduktion af hjælp udefra, vil få alvorlige konsekvenser for Vestermarkskolens kapacitet til at
tilgodese elever med særlige behov i den almene skole.
3. Reduktion i fællestid
Vi er meget uforstående overfor dette spareforslag, da denne reduktion vil betyde færre voksne til det
pædagogiske arbejde i de yngste klasser.
Vestermarkskolen er rigtig godt på vej med at lykkes ift. at skabe mangfoldige læringsmiljøer med
holddeling/læringspits i de yngste klasser. Som forældre er det vigtigt, at der er varme hænder nok til at
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varetage læringen og trivslen for de yngste børn i den vigtige tid med skolestart. Dette spareforslag vil
modarbejde det vigtige arbejde, der lige er gået i gang. Herudover frygter vi også, at færre voksne i
indskolingen vil blive dyrt på den lange bane for de børn og familier, der ikke får en god start.
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
I skolebestyrelsen støtter vi op om den udvikling af Vestermarkskolen, der er sket gennem det seneste
år. Her oplever vi det som positivt, at vi arbejder med holddeling som læringspits, gruppeforløb for unge
og den nye erhvervsklasse. I den forbindelse vil vi ikke anbefale, at regeringens midler til et generelt løft
af folkeskolen omfordeles til andre områder i den kommunale forvaltning.
Vi har en vision om, at på Vestermarkskolens lykkes alle børn og unge. Derfor skal den statslige tildeling
til det generelle løft af folkeskolen også bruges i folkeskolen og give mulighed for varme hænder i
dagligdagen.
5. Administrativ central besparelse
Det er vigtigt for skolens drift og pædagogisk udvikling, at der er administrativ støtte til at skabe fælles
løsninger. Som skolebestyrelse vil vi også fremhæve den positive betydning af, at der er god støtte og
vejledning af hente ift. økonomi, personalemæssige og juriske spørgsmål. Herudover er det rigtig godt, at
vi i fællesskab arbejder med indsatser, der gør det samlede skolevæsen bedre som eksempelvis projekt
mangfoldige læringsmiljøer, fællesmatrikel med børnehaven eller den kommunale erhvervsklasse på
Vestermarkskolen.
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
Denne besparelse vil forringe Vestermarkskolens muligheder for at skabe mangfoldige læringsmiljøer og
der vil være risiko for, at det vil belaste skolens psykiske læringsmiljø og arbejdsmiljø for børn og voksne.
Midlerne til de mangfoldige læringsmiljøer er afgørende for skolens inkluderende indsatser og
opbygningen af skolens professionelle kapacitet på det specialpædagogiske område. Eksempelvis har vi
ansat en mangfoldighedsvejleder, der er til stor gavn for både elever, familier og personaler. Vi har også
fået flere pædagoger ind i skolen, der kan understøtte børn og klasser i vanskeligheder – en positiv
udvikling, som skolen er kommet rigtig godt i gang med.
Skolen er lige startet på udviklingen af de mangfoldige læringsmiljøer, og det er alt for tidligt at reducere
i tildelingen til feltet.

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
Besparelsen vil gøre det endnu sværere for Vestermarkskolen over de kommende 5-6 år at indrette både
udendørs og indendørs læringsmiljøer, der fremmer mangfoldige tilgange til læring. Dette betyder, at
sammenhængen mellem de fysiske faciliteter og mangfoldighedspædagogikken bliver sværere at skabe.
Muligheden for at etablere udendørs læringsmiljøer har stor betydning for elevernes læring og trivsel på
Vestermarkskolen, og vi befinder os som skole i et mindre landområde i en helt særlig situation.
Efter etableringen af børnehave på skolens matrikel er skoledelens grønne område blevet reduceret, og
det tidligere område med bevægelsesfaciliteter er overgået til børnehaven.
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Der er i forbindelse med byggeprojektet afsat 150.000 kr. til genetablering af legeplads i de nye områder,
hvilket ikke rækker langt. Skolen har derfor været nødt til at anvende en større del af midlerne fra puljen
til design og indretning af læringsmiljøer til at understøtte de udendørs læringsmiljøer.
Som forældre er vi rigtig glade for matrikelfællesskabet med børnehaven. Vi ved, at det på sigt vil skabe
en rød tråd i børnenes og familiernes liv i lokalsamfundet, og vi er også sikre på, at Vestermarkskolen og
børnehuset er et meget attraktivt tilbud til de lokale børnefamilier. Her vil vi understrege, at det er
meget vigtigt for børns læring og trivsel, at der er sansestimulerende og kreativitetsskabende udendørs
læringsmiljøer for både de helt små og de største skolebørn på vores grønne områder.
8. Engangsbesparelse 2022
Skolebestyrelsen har i samarbejde med skolens ledelse gennem de sidste to skoleår arbejdet med en
vision og strategisk udviklingsplan. En del af dette arbejde har og er at skabe sikker økonomisk drift via
tilpasninger i udgifterne til løn og drift i en skole, der vedvarende går mod at blive en 1-sporet skole.
Engangsbesparelsen vil være en yderligere tilpasningsopgave, der udfordrer skolens arbejde med at
modvirke et faldende elevtal. Hvis vi skal vedblive med at være en attraktiv folkeskole i lokalområdet er
det afgørende, at vi har skabt optimale, mangfoldige læringsmiljøer og deltagelsesmuligheder for alle
børn i lokalområdet.

SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
9. Administrative udgifter til tilsyn
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn

(udfyldes efter behov)

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Den nuværende budgettildeling til FSFO området skal ses som et bidrag ind i en fælles finansiering, hvor
skolebudgettet også har udgifter forbundet med FSFO. På Vestermarkskolen tækker vi personale ud af
mangfoldighedstiltagene for at kunne løse FSFO i denne periode. Besparelsen på dagtilbudsbudgettet er
dermed også en udgiftsøgning på Vestermarkskolens budget.
Herudover opstår der også pædagogiske problematikker for særligt sårbare førskolebørn, der er visiteret
til et specialtilbud. De skal en måned tidligere i forløbet sige farvel til deres venner, da de ikke kan tåle
flere skift, hvilket må skabe en mindre god overgang for de berørte børn og deres familier.
14. Reduceret åbningstid i børnehusene

15. Overskud på central pulje
16. Engangsbesparelse
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SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge

(udfyldes efter behov)

19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Vestermarkskolens MED-udvalg

MED
Bestyrelse
Andet

Evt. generelle bemærkninger
I Vestermarkskolens MED-udvalg er vi generelt bekymrede over en udvikling, der reducerer i de
ressourcer, der tilgodeser de mangfoldige læringsmiljøer i skolens lokale hverdag.
Vestermarkskolen skal i stigende grad håndtere en social kompleksitet i elevgruppen. Kompleksiteten
fremkommer blandt andet via en negativ ændring i elevers og familiers socioøkonomiske udgangspunkt i
skoledistriktet. Herudover skal ændringen også ses i lyset af Vestermarkskolen som en offentlig
grundskole i et lokalområde med to gode friskoler, der ofte også tilvælges af ressourcestærke familier.

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
I arbejdet med de mangfoldige læringsmiljøer henter vi primært bistand hos PPR eller køber
længerevarende diplomuddannelse eller kurser for medarbejdere hos UCL eller andre
kompetenceudviklingsudbydere. Vi har derfor ikke i de senere år haft behov for at benytte os af
kompetencecentrets ydelser.
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR
I lyset af arbejdet med de mangfoldige læringsmiljøer, er det meget svært at undvære PPR´s bistand og
de pædagogiske konsulenters arbejde på skolen. Reduktionen af personale med disse kompetencer i PPR
vil få negativ betydning for Vestermarkskolens kapacitet til at tilgodese elever med særlige behov i den
almene skole. Besparelsen ser vi som en kortsigtet løsning, der kan skabe yderligere udgifter på det
specialpædagogiske område lang sigt.
3. Reduktion i fællestid
På Vestermarkskolen er vi særligt bekymret for denne besparelse, da arbejdet i de mangfoldige
læringsmiljøer i de yngste klasser har stor betydning for elevernes læring, udvikling og trivsel længere op
i skoleforløbet og i elevernes samlede livsmuligheder.
Vi har et stort behov for at understøtte de mangfoldige læringsmiljøer ved at have pædagoger med i
skolens undervisning og skabe rum for holddeling og læringspits i de yngste klasser. Dette skaber den
nuværende fællestids-tildeling delvist rum til, og vi også en del flere personaleressourcer og økonomiske
midler for at løse opgave. Fællestids-tildelingen til det tværprofessionelle arbejde i børnemiljøet er
derfor afgørende for skolens inklusionsindsats.
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4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
Tildelingen til det generelle løft i folkeskolen er en tildeling, hvor regeringen ønsker at skabe mulighed
for et fagligt- og trivselsmæssigt løft eksempelvis ved at fremme muligheden for tolærerordninger og
brug af holddeling. Dette benytter vi i høj grad på Vestermarkskolen. Her har vi siden indførelsen af de
mangfoldige læringsmiljøer skabt holddeling via ’læringspits’, intensive sociale og faglige læringsforløb i
små ungegrupper for elever med angst og skolevægring, og vi har skabt mulighed for
mangfoldighedsvejledning for både elever og personale for at tilgodese alle elevers behov og mulighed
for deltagelse i almenmiljøet.
Dette besparelsesforslag vil modvirke intentionerne i arbejdet med de mangfoldige læringsmiljøer, hvor
Vestermarkskolen arbejder intensivt på at udvikle kapaciteten til at skabe læring og trivsel for alle elever
i lokal-området - og hvor vi mener, vi er kommet rigtig langt.
Herudover mener vi også, at den statslige tildeling til folkeskoleområdet bør udmøntes i lyset af de
intentioner, der er med puljemidlerne fremfor til drift på andre områder i den kommunale organisation.
5. Administrativ central besparelse
Det er vigtigt for skolens drift og pædagogisk udvikling, at der er administrativ støtte til at skabe fælles
løsninger.
Her er det afgørende, at der er administrativ bistand til skolerne ift. økonomi, HR & jura samt et
ambitiøst, overordnet lederskab. Det er også vigtigt, at der er administrativ bistand til
ledelsesniveauerne ift. børne- og ungemiljøerne i skolens afdelinger, samt i det centrale, fælles
indsatsområder som de mangfoldige læringsmiljøer eller ordblindhed.
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
Den nuværende tildeling betyder, at vi kan understøtte de mangfoldige læringsmiljøer ved at ansætte en
ressourcepædagog. Boostet betyder også, at vi har kunnet igangsætte kompetenceudvikling, der
understøtter de mangfoldige læringsmiljøer. Derfor er disse midler afgørende for skolens
inklusionsindsats.

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
Muligheden for at etablere udendørs læringsmiljøer har stor betydning for elevernes læring og trivsel på
Vestermarkskolen. Efter etableringen af børnehave på skolens matrikel er skoledelens grønne område
blevet reduceret, og det tidligere område med bevægelsesfaciliteter er overgået til børnehaven.
Der er i forbindelse med byggeprojektet afsat 150.000 kr. til genetablering af legeplads i de nye områder,
hvilket ikke rækker langt. Skolen har derfor været nødt til at anvende en større del af midlerne fra puljen
til design og indretning af læringsmiljøer til at understøtte de udendørs læringsmiljøer.
Vi er rigtig glade for matrikelfællesskabet med børnehaven, og vil understrege, at det er meget vigtigt
med sansestimulerende og kreativitetsskabende udendørs læringsmiljøer for både de helt små og de
største skolebørn på vores grønne områder.
Besparelsen vil gøre det endnu sværere for Vestermarkskolen over de kommende 5-6 år også at indrette
indendørs læringsmiljøer, der fremmer mangfoldige tilgange til læring og understøtter elevernes behov
for holddelt undervisning eller undervisning med bevægelse.
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8. Engangsbesparelse 2022
Vestermarkskolen har gennem de sidste to skoleår arbejdet med at skabe sikker økonomisk drift via
tilpasninger i udgifterne til løn og drift i en skole, der vedvarende går mod at blive en 1-sporet skole.
Engangsbesparelsen vil være en ekstra tilpasningsopgave, der udfordrer skolens arbejde med at
modvirke et faldende elevtal ved eksempelvis at være din, min og fremtidens skole, der har
tilbud om optimale, mangfoldige læringsmiljøer og deltagelsesmuligheder for alle børn i
lokalområdet.

SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
9. Administrative udgifter til tilsyn
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn

(udfyldes efter behov)

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Vi er glade for muligheden for at have FSFO på skolens matrikel. Den nuværende budgettildeling
til FSFO området skal ses som et bidrag ind i en fælles finansiering, hvor skolebudgettet også har
udgifter forbundet med FSFO. På Vestermarkskolen tækker vi personale ud af
mangfoldighedstiltagene for at kunne løse FSFO i denne periode. Besparelsen på
dagtilbudsbudgettet er dermed også en udgiftsøgning på Vestermarkskolens budget.
14. Reduceret åbningstid i børnehusene

15. Overskud på central pulje
16. Engangsbesparelse
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge

(udfyldes efter behov)

19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Vestre Skoles skolebestyrelse

MED
Bestyrelse
Andet

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

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Overordnet er det beklageligt at vi skal spare noget væk, som lige er påbegyndt, da vi ikke har set
effekten af arbejdet ude på skolerne.
Dog er vi meget tilfredse med at besparelsen ikke rammer direkte på personalet, som skal varetage
opgaverne ude på skolerne. Men vi synes det er et kæmpe problem, at der skæres ned på
kompetenceudviklingen hos personalet rundt på skolerne, da det skal være med til at løse opgaven i den
mangfoldige skole. Forebyggelse via kompetenceløft bør foretrækkes.

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR
Nedlæggelse af stillingen får betydning for vores muligheder for sparring, vejledning og indsatser i
samarbejde med pædagogiske konsulenter. Dette har betydning for personalets udvikling ind i De
Mangfoldige læringsmiljøer, hvilket i sidste ende påvirker elevernes læring og trivsel.
Det er betænkeligt at skære på indsatser der har direkte effekt i klasserne – altså praksisnært.
3. Reduktion i fællestid
Besparelsen på dette område vil betyde færre pædagogtimer ind i skoledelen, hvilket påvirker
mulighederne for at lave pædagogiske indsatser og samarbejder omkring klasser, elever mm.
Det er dårligt at spare på ”varme hænder”, som er med til at skabe tilkoblingsmulighed for de fleste
børn.
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
Besparelsen vil ikke kunne mærkes direkte, da ressourcen endnu ikke er udmøntet på skolen.
5. Administrativ central besparelse
Besparelsen ses som fornuftig.
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
Besparelsen her vil ramme direkte på trivslen, undervisningen og forældresamarbejdet, hvilket vi i
Skolebestyrelsen anser som uhensigtsmæssigt, da arbejdet med Mangfoldige Læringsmiljøer kræver
viden, indsigt, og hænder for at kunne lykkes.
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Ligeledes er det betænkeligt at fjerne ressourcer fra et område, som endnu ikke er fuldt implementeret
og vi derfor endnu ikke har set effekterne af.
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
Skolebestyrelsen anser det for at være et ganske fornuftigt sted at spare.
8. Engangsbesparelse 2022
Skolebestyrelsen tænker at Vestre Skole godt kan kompensere for denne besparelse i et enkelt år, da
besparelsen i de kommende år lægges ind under pkt. 4
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
9. Administrative udgifter til tilsyn
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn

(udfyldes efter behov)

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
15. Overskud på central pulje
16. Engangsbesparelse
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge

(udfyldes efter behov)

19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser

Vedr. pkt. 29:
Fra Vestre Skoles (0.-6. kl.) synspunkt har besparelsen ikke direkte betydning for vores elever, men vi synes
det er uhensigtsmæssigt set i større perspektiv ift. de unges viden om krop, køn og seksualitet.
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Vestre Skole MED-udvalg (PR, MEL, UM, HD, MR, CC)

MED
Bestyrelse
Andet

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

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
MED-udvalget synes det er betænkeligt at kompetencecenteret nedlægges, da kompetence og
uddannelse skal være med til at løft opgaven i skolens håndtering af Mangfoldige læringsmiljøer.
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR
Udvalget mener at sparring og samarbejdet med PPR er afgørende for at løse opgaven med
børnegruppen på Vestre skole. Derfor er udsigten til en reduktion af de pædagogiske konsulenter med til
at gøre det vanskeligere at få tilgang til sparring, supervision og co-teaching i arbejdet med De
Mangfoldige læringsmiljøer.
3. Reduktion i fællestid
Med-udvalget mener at pædagogernes opgave ind i skoledelen er afgørende for at arbejde med den
mangfoldige børnegruppe. Derfor er nedskæring af fællestid med til at gøre opgave omkring løsningen af
opgaven ind i De Mangfoldige læringsmiljøer vanskeligere. Konkret på Vestre skole betyder det at vi
mister 600 pædagog lektioner ind i skoledelen, svarende til 15 lektioner om ugen. Det får store
konsekvenser for løsningen af opgaven.
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
Med-udvalget finder det problematisk at ressourcer møntet til folkeskolen ikke bliver kanaliseret dertil.
Men da det er penge vi endnu ikke har fået tildelt, er det et område hvor det ikke bliver mærkbart.
5. Administrativ central besparelse
Det vil også kunne mærkes ift. serviceniveauet – det bliver en serviceforringelse.
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
Besparelsen her vil ramme direkte på personalet, der skal arbejde ud i de Mangfoldige læringsmiljøer.
Dette vil selvfølgelig påvirke trivslen, undervisningen og forældresamarbejdet, hvilket vi i MED-udvalget
anser som uhensigtsmæssigt, da arbejdet med Mangfoldige Læringsmiljøer kræver viden, indsigt, og
hænder for at kunne lykkes.
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
Med-udvalget finder at det er et bedre sted at spare end blandt personalet, der skal være med til at løfte
opgaven med Mangfoldige læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
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Vi ved at der skal spares penge – det er ærgerligt. På Vestre skole tænker vi at vi godt kan
tilpasse budgettet et år.
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
9. Administrative udgifter til tilsyn
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
15. Overskud på central pulje
16. Engangsbesparelse
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge

(udfyldes efter behov)

19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Ørkildskolens skolebestyrelse

Evt. generelle bemærkninger
Skolebestyrelsen mener den korte tidsfrist er et problem. Svarfristen er meget kort når hele
skolebestyrelsen skal have tid til at sætte sig ind i forslagene, behandle dem og afgive høringssvar.
SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skolebestyrelsen tager ad notam, at kompetencecentret bliver nedlagt. Det var et forsøg der blev lavet
for et par år siden, men Covid 19 har forstyrret dette arbejde. Derfor kan vi godt acceptere denne
besparelse.
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR
PPR er en hjørnesten i arbejdet med Mangfoldige Læringsmiljøer i Svendborg Kommune og derfor er vi
imod, at der bliver sparet her. PPR spiller en meget stor rolle for mange børn, der har det svært i vores
skolesystem, så derfor anbefaler vi at denne besparelse trækkes tilbage.
Vores skole har haft meget stor glæde af den pædagogiske konsulent vi har haft tilknytning til.
3. Reduktion i fællestid
Pædagogernes rolle i undervisningen er vital for en skole som vores. Vi er klar over, at det ikke er mange
timer den enkelte skole mister, men som bestyrelse er vi imod at der spares på dette område
overhovedet.
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
Vores betragtning er, at det er en generel nedskæring af folkeskoleområdet og det er vi imod.
5. Administrativ central besparelse
Denne besparelse vil ikke have en direkte indvirkning på kerneopgaven, så derfor accepterer vi denne
besparelse.
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
Denne besparelse har en direkte indvirkning på kerneopgaven. Vi vil få færre muligheder til at lave
holddeling, fagdage med flere pædagoger, indsatser i forhold til elevfravær og andet. Det er en vision for
Svendborg Kommune, at der gives projektet omkring de Mangfoldige Læringsmiljøer så gode muligheder
som muligt. Det skal der ikke spares på. Derfor er vi imod denne besparelse.
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
Skolebestyrelsen finder at denne besparelse er et tilbageskridt i forhold til at holde vores skoler æstetisk
flotte og vedligeholdelsesmæssigt i god stand. Vores skole har fået et fint løft på dette område, men der
mangler stadig meget. Vores nyindretninger og kreative tiltag omkring Mangfoldige Læringsmiljøer kan
ikke foldes så godt ud som tiltænkt. Nytænkning kræver jo ind imellem nyindretning, derfor er vi imod
denne besparelse.
8. Engangsbesparelse 2022
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Selvom det ikke er rart at skulle finde penge til besparelser, er dette forslag acceptabelt. Dog med en
bemærkning om, at vi ser det som en generel forringelse af skolevæsnet i Svendborg Kommune.
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
9. Administrative udgifter til tilsyn
Ingen bemærkninger
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
Ingen bemærkninger
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
Ingen bemærkninger
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
Ingen bemærkninger
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Skolebestyrelsen finder at dette spareforslag kan accepteres. Dog med den bemærkning, at vi skal sikre
et godt forløb for de elever der er visiteret til specialskole og som skal fortsætte i børnehaven frem til
august. Det skal også sikres at de pædagoger der træder ud af andre opgaver på den enkelte skole for at
hjælpe med forårs SFO bliver erstattet på en eller anden måde.
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
Ingen bemærkninger
15. Overskud på central pulje
Ingen bemærkninger
16. Engangsbesparelse
Ingen bemærkninger
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
17. Rationalisering af §11 indsatser
Ingen bemærkninger
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge
Ingen bemærkninger
19. Omlægning af STU-området
Ingen bemærkninger
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
Ingen bemærkninger
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Ørkildskolens MED udvalg.

Evt. generelle bemærkninger
MED udvalget ved Ørkildskolen mener den korte tidsfrist er et problem. Svarfristen er meget kort når
hele MED udvalget skal have tid til at sætte sig ind i forslagene, behandle dem og afgive høringssvar.
SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
MED udvalget tager ad notam, at kompetencecentret bliver nedlagt. Det var et forsøg der blev lavet,
men Covid 19 har forstyrret dette arbejde. Derfor vi kan godt forstå denne besparelse.
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR
PPR er en hjørnesten i arbejdet med Mangfoldige Læringsmiljøer i Svendborg Kommune og derfor er vi
imod, at der bliver sparet her. PPR spiller en meget stor rolle for mange børn, der har det svært i vores
skolesystem, så derfor anbefaler vi at denne besparelse trækkes tilbage. Vores skole har haft meget stor
glæde af den pædagogiske konsulent vi har haft tilknytning til.
3. Reduktion i fællestid
Pædagogernes rolle i undervisningen er vital for en skole som vores. Vi er klar over, at det ikke er mange
timer den enkelte skole mister, men som udvalg er vi imod at der spares på dette område overhovedet.
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
Vores betragtning er, at det er en generel nedskæring af folkeskoleområdet og det er vi imod.
5. Administrativ central besparelse
Denne besparelse vil ikke have en direkte indvirkning på kerneopgaven, så derfor accepterer vi denne
besparelse.
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
Denne besparelse har en direkte indvirkning på kerneopgaven. Vi vil få færre muligheder til at lave
holddeling, fag-dage med flere pædagoger, indsatser i forhold til elevfravær og andet. Det er en vision
for Svendborg Kommune, at der gives projektet omkring de Mangfoldige Læringsmiljøer så gode
muligheder som muligt. Det skal der ikke spares på. Derfor er vi imod denne besparelse.
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
MED udvalget finder at denne besparelse er et tilbageskridt i forhold til at holde vores skoler æstetisk
flotte og vedligeholdelsesmæssigt i god stand. Vores skole har fået et fint løft på dette område, men der
mangler stadig meget. Vores nyindretninger og kreative tiltag omkring Mangfoldige Læringsmiljøer kan
ikke foldes så godt ud som tiltænkt. Nytænkning kræver ind imellem nyindretning, derfor er vi imod
denne besparelse.
8. Engangsbesparelse 2022
Selvom det ikke er rart at skulle finde penge til besparelser, er dette forslag acceptabelt. Dog med en
bemærkning om, at vi ser det som en generel forringelse af skolevæsnet i Svendborg Kommune.
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
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Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
9. Administrative udgifter til tilsyn
Ingen bemærkninger
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
Ingen bemærkninger
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
Ingen bemærkninger
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
Ingen bemærkninger
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
MED udvalget finder at dette spareforslag kan accepteres. Dog med den bemærkning, at vi skal sikre et
godt forløb for de elever der er visiteret til specialskole og som skal fortsætte i børnehaven frem til
august. Det skal også sikres at de pædagoger der træder ud af andre opgaver på den enkelte skole for at
hjælpe med forårs SFO bliver erstattet på en eller anden måde.
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
Ingen bemærkninger
15. Overskud på central pulje
Ingen bemærkninger
16. Engangsbesparelse
Ingen bemærkninger
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
17. Rationalisering af §11 indsatser
Ingen bemærkninger
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge
Ingen bemærkninger
19. Omlægning af STU-området
Ingen bemærkninger
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
Ingen bemærkninger
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings TR/AMR udvalg

MED
X
Bestyrelse
Andet

Evt. generelle bemærkninger
Høringssvaret er afgivet i forhold til punkt 2 i besparelseskataloget – nedlæggelse af en stilling i PPR.

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR
I 2019 blev PPR´s konsulentgruppe reduceret fra 3 til 2 konsulenter pga. budgetbesparelser.
I 2020 blev PPR opnormeret med 2 pædagogiske konsulentstillinger fra 2-4 som et led i den samlede
indsats med mangfoldige læringsmiljøerne på folkeskolerne. Formålet med normeringen var at
opprioritere PPR´s muligheder for at lave praksisnær understøttelse af læringsmiljøerne på skolerne for
herigennem at opnå en højere grad af inklusion. Samtidig med konsulentnormeringen på PPR blev der
lagt en markant ressource ud på de enkelte skoler til udvikling af den pædagogiske praksis og
støttemulighederne på skolerne. Konsulenterne har i det forløbne år, været en uundværlig del af PPR´s
samlede udvikling til en meget praksisnær og tidligt understøttende rådgivning. Den praksisnære
understøttelse af skolernes indsats ift. elever med særlige behov, har uden tvivl resulteret i, at flere
lærere og forældre har følt sig hjulpet, og at færre elever er blevet segregeret til specialtilbud.
Normeringen har muliggjort, at konsulenterne har kunnet bidrage til de praksisnære
kompetenceudviklingsforløb – Nestinspireret praksisnært følgeskab – på folkeskolerne. Samtidig har det
været muligt, at organisere konsulenterne, så hver skole har haft sin ”egen” konsulent tilknyttet. På den
måde har konsulenten, sammen med det øvrige PPR-personale på skolen kunnet arbejde understøttende
i et meget tæt samarbejde med og med et stort kendskab til skolens personale i mange udbytterige
forløb.
En reducering af konsulentressourcen vil betyde, at de praksisnære udviklingsforløb på folkeskolerne i
den nuværende form samt muligheden for fast tilknytning bortfalder, hvorved både omfanget og
kvaliteten af understøttelsen på skolerne vil blive forringet. Herved vil styrken og sammenhængen i
skolernes læringsmiljø forringes, medførende stor risiko for øget segregering.
Vi henleder endvidere opmærksomheden på, at den samlede belastning af PPR´s personale – såvel på
småbørnsområdet som på skoleområdet er stigende, dels som resultat af tilflytning og dels som resultat
af en stigning i antallet af børn og unge, der er udfordrede læringsmæssigt, psykisk og socialt.
3. Reduktion i fællestid
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
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6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
9. Administrative udgifter til tilsyn
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn

(udfyldes efter behov)

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
15. Overskud på central pulje
16. Engangsbesparelse
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge

(udfyldes efter behov)

19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Dagplejen

MED
Bestyrelse X
Andet

Evt. generelle bemærkninger
Angående sænkning af temperatur til 21 grader i kommunens offentlige bygninger, skal vi gøre
opmærksom på at det er uhensigtsmæssigt i de lokaler hvor små børn opholder sig. Meget af deres dag
foregår med leg på gulvet. Det kan derfor ikke anbefales at sænke temperaturen i de lokaler hvor
dagplejen har legestuer.

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR

(udfyldes efter behov)

3. Reduktion i fællestid
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
9. Administrative udgifter til tilsyn
Ingen direkte effekt på børn.
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
I Svendborg har i forvejen en høj betaling for pasning af egne børn. Det vil være et oplagt
besparelsesområde. Vi er tilhænger af at muligheden findes, men det er fornuftigt at harmonisere med
andre kommuner.
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
Hvis man er opmærksom på at, hvis behovet stiger, skal der tilføres midler igen.
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
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Så længe man er opmærksom på at alle nyansatte tilbydes kurset, kan det godtages. Man kunne bruge
de nuværende uddannede som ”superbrugere” i hvert børnehus/dagplejeområde. Det er fornuftigt at
udnytte de kompetencer vi har i forvejen i kommunen.
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Det er i forvejen en stor bekymring for børnenes trivsel og udvikling at de starter i forårs SFO i april. Hvis
man så yderligere rykker starttidspunktet en måned frem, vil presset på trivsel og udvikling blive større.
De yngste børn vil være 5 år og 3 mdr. når de starter i forårs SFO. Og det er modningsmæssigt i forvejen
tidlig. Både kognitivt og følelsesmæssigt er det en udfordring. Normeringerne i SFO er lavere end i
børnehaverne og børnenes mulighed for tryg tilknytning og relationsdannelse vil blive presset yderligere.
P.g.a. ferietidspunktet kan man foreslå at man venter opstart til 1. maj.
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
Vi har i Svendborg i forvejen den laveste åbningstid på Fyn. At sænke åbningstiden yderligere,
harmonerer dårligt med bosætningspolitikken og ønsket om at styrke yderområderne i kommunen.
15. Overskud på central pulje
I år hvor det ikke har nogen direkte konsekvenser kan det være ok. Vi skal være opmærksom på at det
ikke bør være en fremtidig besparelse. DET ER EN ENGANGSBESPARELSE.
16. Engangsbesparelse
Det var positivt og nødvendigt for området, da den tidligere effektiviserings procent blev fjernet. Dette
vil opleves som en voldsom tilbagegang. Også selv om det kun er et enkelt år.
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge
19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Dagplejen

MED X
Bestyrelse
Andet

Evt. generelle bemærkninger
MED -udvalget bemærker, at spareforslaget i overvejende grad berører områder, der ikke direkte har
noget med personalereduktion og kerneopgaven i dagtilbud at gøre. Set i lyset af den igangværende
proces på vej mod ”bedre normeringer” anerkender og værdsætter vi administrationens fokus i deres
spareforslag.
Angående sænkning af temperatur til 21 grader i kommunens offentlige bygninger, skal vi gøre
opmærksom på at det er uhensigtsmæssigt i de lokaler hvor små børn opholder sig. Meget af deres dag
foregår med leg på gulvet. Det kan derfor ikke anbefales at sænke temperaturen i de lokaler hvor
dagplejen har legestuer.

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR

(udfyldes efter behov)

3. Reduktion i fællestid
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
9. Administrative udgifter til tilsyn
Ingen direkte effekt på børn.
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn

(udfyldes efter behov)
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I Svendborg har i forvejen en høj betaling for pasning af egne børn. Det vil være et oplagt
besparelsesområde. Vi er tilhænger af at muligheden findes, men det er fornuftigt at harmonisere med
andre kommuner.
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
OK til dette forslag, men man skal være opmærksom på at, hvis behovet stiger, skal der tilføres midler
igen.
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
Så længe man er opmærksom på at alle nyansatte tilbydes kurset, kan det godtages. Man kunne bruge
de nuværende uddannede som ”superbrugere” i hvert børnehus/dagplejeområde. Det er fornuftigt at
udnytte de kompetencer vi har i forvejen i kommunen.
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Det er i forvejen en stor bekymring for børnenes trivsel og udvikling at de starter i forårs SFO i april. Hvis
man så yderligere rykker starttidspunktet en måned frem, vil presset på trivsel og udvikling blive større.
De yngste børn vil være 5 år og 3 mdr. når de starter i forårs SFO. Og det er modningsmæssigt i forvejen
tidlig. Både kognitivt og følelsesmæssigt er det en udfordring. Normeringerne i SFO er lavere end i
børnehaverne og børnenes mulighed for tryg tilknytning og relationsdannelse vil blive presset yderligere.
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
Vi har i Svendborg i forvejen den laveste åbningstid på Fyn. At sænke åbningstiden yderligere,
harmonerer dårligt med bosætningspolitikken og ønsket om at styrke yderområderne i kommunen.
15. Overskud på central pulje
I år hvor det ikke har nogen direkte konsekvenser kan det være ok. Vi skal være opmærksom på at det
ikke bør være en fremtidig besparelse.
16. Engangsbesparelse
Det var positivt og nødvendigt for området, da den tidligere effektiviserings procent blev fjernet. Dette
vil opleves som en voldsom tilbagegang. Også selv om det kun er et enkelt år.
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge
19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser

Side 54

Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Sundbyøster (Dagtilbud)

MED
Bestyrelse x
Andet

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

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR

(udfyldes efter behov)

3. Reduktion i fællestid
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
9. Administrative udgifter til tilsyn
Kan være enig i denne besparelse, hvis det ikke betyder flere opgaver ud til de pædagogiske teamleder
og dagtilbudsledelsen.
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
Kan være enige i denne besparelse
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
Kan være enige i denne besparelse, hvis det kan dække behovet for obligatoriske læringsmiljøer.
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
Kan være enige i denne besparelse, men bliver der venteliste, skal der være en prioritering, f.eks at det
er uddannet personale der først bliver tilbudt at komme på et hold.
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
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Sidste evaluering af FSFO fortæller, at tilfredsheden fra 2020 til 2021 er faldende i tilfredshed på alle
spørgsmål. De opmærksomhedspunkter der skal være mest opmærksomme på er: Kommunikation –
struktur og normering.
Ikke mindst normering ser vi som en stor udfordring. Som forældre betaler vi samme pris, for en langt
dårligere normering i FSFO og det er en forringelse af normeringen i både børnehaverne og i FSFO.
Vi er enige i sagsfremstillingens beskrivelse af at resurcetildelingen til børnehavebørn er den samme
uanset alder, men at resurcebehovet følger børnenes alder. Ved at fremrykke FSFO start bliver andelen af
”små børn” større i både børnehaven og FSFO´en. Det betyder også færre selvhjulpne børn pr.
medarbejder.
Vi mener også at FSFO allerede har konsekvenser for børn født i efteråret, og har et barn f.eks fødselsdag
i november – december, er det 5 år og 2-3 mdr. ved opstart i FSFO d. 1.3.
Før FSFO eksisterede, var de yngste børn ved skolestart d. 1.8 - 5 år og 7 mdr.
Ved FSFO-start d. 1.3 vil børnene altså være 5 mdr. yngre end for 2 år siden, når de træder ind i
skoleverdenen.
5 mdr. har stor betydning for barnets selvhjulpen-hed, selvregulering, socialisering, arbejdshukommelse
og koncentrationsevne, hvilket er vigtige kompetencer, når et barn træder ind i FSFO- og skoleverdenen.
Allerede pt. ved opstart d. 1.4, kan der være børn, der har store udfordringer ved FSFO start.
Jo yngre børnene er, når de begynder i FSFO, jo større er risikoen for nederlag og mistrivsel.
Både Egmont Fonden og Vive-rapporten: ”Trivselsudfordringer ved skolestart – et langtidsperspektiv”,
viser at et stigende antal børn ikke trives i skolen og hvert tredje barn synes at skolestarten er svær. Det
er især sårbare børn, som mistrives. Udfordringerne er hyppigst psykiske udfordringer,
koncentrationsbesvær og konflikter med kammeraterne. Det kræver gode normeringer at hjælpe disse
børn og give alle børn en god start i skoleverden.
Vi kan derfor ikke anbefale denne besparelse.

14. Reduceret åbningstid i børnehusene
Svendborg vil gerne være og er en tilflytnings kommune. Der er også mange forældre der arbejder uden
for Svendborg og vi kan derfor ikke anbefale at reducerer i åbningstiden.
15. Overskud på central pulje
Vi kan være enige i besparelsen her og nu, men vi kan ønske at Svendborg vil overveje bedre
normeringer i dagtilbud i fremtiden, for minimumsnormeringer er lavest normering i fremtiden, men det
betyder ikke, at det ikke må være bedre.
16. Engangsbesparelse
Frem til og med 2020 har Dagtilbudsområdet været udsat for en årlig effektiviseringsbesparelse på
0,35%. Effektiviseringsbesparelserne har over årerne, betydet en besparelse på ca. 7 pædagogstillinger.
Det blev synligt at Dagtilbud, blev hårdt ramt af en årlig effektiviseringsbesparelse, så fra 2020 blev det
politisk besluttet at stoppe effektiviseringsbesparelsen i Dagtilbud.
Ved at lave en engangsbesparelse på 0,31%, går man mod intentionen i forhold til gå mod
minimumsnormeringen i Dagtilbud.
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
17. Rationalisering af §11 indsatser

(udfyldes efter behov)
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Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge
19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
MED-udvalget i Sundbyøster

MED X
Bestyrelse
Andet

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

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR

(udfyldes efter behov)

3. Reduktion i fællestid
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
9. Administrative udgifter til tilsyn

(udfyldes efter behov)

Enig
Det må ikke betyde en forringelse af kerneydelsen.
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
Enig.
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
Enig.
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12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
Enig.
Det er vigtigt, at det fortsat er muligt for, at nyansatte kan få uddannelse i ”Aktive Børn”.
Ved at reducere i antallet af uddannelsesforløb, kan vi blive nødt til at acceptere venteliste og det kan
det blive nødvendig at prioritere hvilke personalegrupper, der skal deltage.

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Vi kan ikke anbefale at børn skal begynde i FSFO en måned tidligere til SFO-normering. Det er en
forringelse af normeringen i både børnehaverne og i FSFO.
Vi er enige i sagsfremstillingens beskrivelse af at resurcetildelingen til børnehavebørn er den samme
uanset alder, men at resurcebehovet følger børnenes alder. Ved at fremrykke FSFO-start bliver andelen af
”små børn” større i både børnehaven og FSFO´en. Det betyder også færre selvhjulpne børn pr.
medarbejder.
Hvis FSFO rykkes frem til d. 1. marts, betyder det, at de yngste FSFO-børn, vil være 5 år og 2 mdr., når de
begynder i FSFO.
Før FSFO eksisterede, var de yngste børn ved skolestart d. 1. august 5 år og 7 mdr.
Ved FSFO-start d. 1. marts vil børnene være 5 mdr. yngre end for 2 år siden, når de træder ind i
skoleverdenen. 5 mdr. har stor betydning for barnets modenhed, selvhjulpen-hed, selvværd, selvtillid,
selv-kontrol, socialisering og koncentrationsevne, hvilket er vigtige kompetencer, når et barn træder ind i
skoleverdenen.
Jo yngre børnene er, når de begynder i FSFO, jo større er risikoen for nederlag og mistrivsel.
Grundlaget for den pædagogiske praksis i FSFO er ” De styrkede pædagogiske læreplaner”.
Intentionen er at pædagogerne i FSFO skal fortsætte det arbejde, som Dagtilbud har sat i gang.
Den nuværende normering i FSFO betyder, at det er vanskeligere for FSFO-pædagogerne end for
pædagogerne i Dagtilbud, at arbejde med ”De styrkede pædagogiske læreplaner”.
Normeringen i FSFO gør det også vanskeligere at arbejde med sårbare børn og børn i udsatte positioner.
”Evalueringen af FSFO 2120” viser at personalet oplever det som en stor opgave at arbejde i FSFO. Her
har normeringen stor betydning.
Vi gør opmærksom på at forældrene i ”Evalueringen af FSFO 2120” anbefaler at normeringen i FSFO er et
udviklingsområde. Forældretilfredsheden med FSFO i 2020 og 2021 er faldende. Vi antager at coronarestriktionerne er en del af forklaringen. I 2020 var der færre børn pr. voksen, - altså en bedre normering.

14. Reduceret åbningstid i børnehusene
Enig.
Det vil få minimal indflydelse på personalets ansættelses.
15. Overskud på central pulje
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Indfasningen af minimumsnormeringen kommer til at gå langsommere end den politiske ambition på
dagtilbudsområdet.
Minimumsnormering betyder minimum. Minimum = absolut laveste normering. Det vil en stor (gevinst
for Svendborg kommunes børn, hvis man politisk, sigter efter en bedre normering end
minimumsnormering.

16. Engangsbesparelse
Frem til og med 2020 har Dagtilbudsområdet været udsat for en årlig effektiviseringsbesparelse på
0,35%. Effektiviseringsbesparelserne har over årerne, betydet en besparelse på ca. 7 pædagogstillinger.
For at værne om Dagtilbud, blev det fra 2021 politisk besluttet at stoppe effektiviseringsbesparelsen i
Dagtilbud. Vi ikke kunne holde til flere besparelser på normeringen.
Ved at lave en engangsbesparelse på 0,31%, går man mod intentionen om at værne om normeringen i
Dagtilbud.

SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge

(udfyldes efter behov)

19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Vesterlunden

MED
Bestyrelse
Andet

Evt. generelle bemærkninger
Vi prioriterer at Forårs-SFOen forbliver med start 01. april, da der her er størst bekymring i forhold til
børnenes trivsel.
SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR

(udfyldes efter behov)

3. Reduktion i fællestid
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
9. Administrative udgifter til tilsyn
Vi bakker op om forslaget.
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
Vi bakker op om at udligne tilskuddet, men ikke et totalt frafald fra ordningen.
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
Vi bakker om, så længe det stadig tilbydes til de familier, hvor behovet er.
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
Vi bakker op. Vi foreslår at nye fastansatte pædagoger prioriteres og at der prioriteres mellem husene.
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Vi er bekymret ved, at børnene skal have en tidligere start i Forårs-SFO. Vi er bekymret ved, at man
allerede nu ændre på Forårs-SFOen, da det kun har været gennemført to gange tidligere og ikke er fuldt
implementeret. Der er ikke data nok, til at lave en grundig analyse af børnenes udbytte af forårs-SFOen.
Marts er en kold og våd måned, som vil stille store krav til skolernes miljøer.
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Vi bekymrer os om strukturen i forårs-SFOen, i forhold til skiftende personale, hvorfor vi kan frygte, at de
gode ideer går tabt. Desuden er vi bekymret omkring den normering, der følger med i forårs-SFOen, hvor
vi kan frygte, at børn og særligt børn med ekstra behov kan miste nogle af deres kompetencer.
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
I Vestrelunden har vi på nuværende tidspunkt den model, hvor et børnehus i vores område har en time
længere åbent og to børnehuse, der lukker en halv time tidligere om fredagen. (16.00)
15. Overskud på central pulje
Vi ved, at der er kommet bedre normeringer, men der er ikke minimums normeninger.
16. Engangsbesparelse
Vi bakker op, men ser den tilbageført i 2023. Vi prioriterer denne engangsbesparelse frem for tidligere
starte i forårs-SFO.
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge
19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Vesterlunden

MED
Bestyrelse
Andet

Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
Vi har kun svaret for dagtilbud
SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR

(udfyldes efter behov)

3. Reduktion i fællestid
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
9. Administrative udgifter til tilsyn
Vi er bekymret for, om det kan have den betydning, at opgaven så bliver flyttet ud til dagtilbudsledere,
pædagogiske teamledere og HK`er; da vi ikke oplever, at der her er mere tid at give af til andre opgaver.
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
OK at harmonisere, så det er samme princip i tilsvarende kommuner
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
OK, da der er økonomi til de børn, hvor behovet er der.
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
OK, dog med mulighed for at prioritere, hvem der skal først af sted, fremfor først til mølle.
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Vi har kun haft to år med ForårsSFO, og har knapt landet en god model herfor. Vi har flere
bekymringer, og er enige i de, der er beskrevet i oplægget:
Det øger belastningen i bh, da gennemsnitsalderen falder; og ditto i ForårsSFO.
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Det er en meget lang periode for et børnehus at undvære en fast medarbejder, især i disse tider,
hvor børnehusene er fyldt op og det er svært at hyre kvalificeret arbejdskraft. Vi vil gerne kunne
prioritere, at der kommer medarbejdere med fra huse med flere sårbare børn, men så er
spørgsmålet – hvad med de sårbare børn, der er tilbage i børnehuset? Hvordan med
børnehusenes sammenhængskraft?
Der er også en bekymring vedr. børn på resurseplads og andre ”bekymringsbørn”, der mister
deres særlige indsats tidligere.
Vil en tidligere start betyde flere skoleudsættelser, fordi det bliver svært at vurdere de yngste
børn?
Marts er en meget kold og våd måned – det vil i endnu højere grad kalde på, at skolerne har
nogle gode rammer og læringsmiljøer i ForårsSFO.
Vi synes generelt, at der bør ses på ekstra midler/ normering i ForårsSFO i forbindelse med
budget 2023.
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
I Vesterlunden har vi et hus, som pt har åbent 51 timer pr. uge, og 2, der hver har åbent 49,5
time pr. uge; det vil sige, de lukker kl.16 om fredagen. Der er ebhov for det, hvor vi har åbent 51
timer, og det går fint med at lukke kl.16 i de to øvrige huse (hvor vi dog ikke har givet dem færre
timer end hvis de har åbnet itl kl.16,30))
En kortere åbningstid vil presse forældrene, som oftere vil komme i sidste øjeblik; og det vil også
betyde, at fremfor at kunne være om de sidste børn, så skal medarbejderne rydde op og feje,
mens børnene/ flere børn er der ( og det vil ofte være de samme børn.)
15. Overskud på central pulje
Det er positivt, at det ikke er midler vi mister i budget 2022. Samtidig ved vi, at vi har fået en
bedre normering, men endnu ikke en oplevet minimumsnormering.
16. Engangsbesparelse
Ligner de 0,15% effektivisering, vi tidligere har haft – vi værdsætter det er et engangsbeløb, som vi gerne
vil undgå og som vi heller ikke ønsker danner præcedens fremover.
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge
19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Dagtilbudsområde Øbakkernes bestyrelse

MED
Bestyrelse X
Andet

Evt. generelle bemærkninger
I en tid, hvor vi kan mærke, at vi har fået ”bedre normeringer” og ser frem til at nå i mål med
”minimumsnoreringer” er det demotiverende og rystende nu at sidde med et sparekatalog.
Vedr. CETS – temperaturnedsættelse i kommunale bygninger;
Vi synes det er et uheldigt sted at spare. Vi har små børn i vuggestuer som opholder sig på gulvet
størstedelen af deres vågne tid i institutionen, og dermed opholder personalet sig samme sted. 20 grader
giver et forringet arbejdsmiljø. Vi får både syge børn og syge personaler. Vi frygter, at det der spares i
CETS på temperaturnedsættelse bliver en udgift for dagtilbud pga. sygemeldinger.

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR

(udfyldes efter behov)

3. Reduktion i fællestid
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
9. Administrative udgifter til tilsyn
Vi kan se en mulighed for en besparelse her, der ikke rammer børnene direkte.
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
Vi synes, at her er en oplagt og god mulighed for at hente en del af besparelsen her.
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
Ok til dette forslag
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12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
Set i lyset af Svendborg kommunes vision ”Her kan børn skabe sig... en hverdag i bevægelse” er det
vigtigt at bibeholde uddannelse af nyt personale, men vi mener at 1 hold årligt er ok.
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Ved at rykke start for forårsSFO til 1.marts, vil de yngste børn være 5 år og 2 måneder når de starter. Når
vi ser tilbage til tiden før forårsSFO var de yngste børn 5 år og 7 måneder, når de startede. Det er en
forskel på 5 måneder, hvilket i den alder er meget mere end 5 måneder i et voksenliv. I de 5 måneder
ved vi at der sker meget i barnets udvikling. Vi ved også, at børn udvikler sig i trygge rammer. Vi frygter
derfor, at vi sætter barnet tilbage udviklingsmæssigt ved at sænke alderen for forårsSFO og samtidig
sende dem i ukendte rammer, hvor en ny tryghedsbase først skal til at etableres. Vi mener, at børn har
brug for al den modning de kan få, inden de starter i nye rammer, og frygter at vi forsinker den proces
ved at presse dem tidligere ind i nye rammer. Der er allerede udfordringer i forhold til nuværende sfo,
eksempelvis store forskelle områderne imellem, det skal justeres og vi mener at evaluering fra 2020 er
ikke retvisende pga. corona.
De store børn bliver for hurtigt igen de små, man vokser af at være ”de store”. Gennemsnitsalderen i
børnehaverne bliver også lavere og der bliver færre store børn at spejle sig i i børnehaven.
At nævne, at pædagogerne får bedre tid end de nuværende tre måneder er for letkøbt et argument, det
er normeringen i forårsSFO, der er altafgørende for et godt pædagogisk fundament.
Vejret kan være surt i marts....hvis de kan ikke komme indenfor.
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
Vi kan se at det kan have store konsekvenser for familier, hvis åbningstiden indskrænkes. Det er for flere
allerede svært nå at hente/aflevere deres børn. Vi risikerer at skubbe familier over i private
pasningstilbud. Samtidig har vi i forvejen den korteste åbningstid på Fyn. Dét stemmer ikke overens med
ønsket om at være en attraktiv bosætterkommune.
15. Overskud på central pulje
Vi er opmærksom på, at det er penge som vi ikke umiddelbart mærker bliver sparet. Vi kæmper dog for
minimumsnormering frem for bedre normeringer. Det er fejlfokus at se på at det ikke har
personalemæssige konsekvenser, der burde være fokus på konsekvenser på børnenes trivsel, noget vi
tror vil blive ramt. Vi forventer en tydelig og korrekt udregning af nuværende normering i
daginstitutioner, så hverdagen for børnene bliver tydelig.
16. Engangsbesparelse
Vi har igennem mange år haft en besparelse på 0,35%, den såkaldte grønthøstermetode. Vi blev både
lettede og glade de den blev fjernet...det blev kortvarigt, da den nu geninføres, om end ”kun” i 2022,
siger I! Det er alt andet lige en forringelse, og matcher slet ikke, at vi samtidig kæmper for at få reelle
minimumsnormeringer. Det er meget modstridende og ikke acceptabelt.
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge
19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Øbakkernes MED

MED X
Bestyrelse
Andet

Evt. generelle bemærkninger
MED -udvalget bemærker, at spareforslaget i overvejende grad berører områder, der ikke direkte har
noget med personalereduktion og kerneopgaven i børnehusene at gøre. Set i lyset af den
igangværende proces på vej mod ”bedre normeringer” anerkender og værdsætter vi
administrationens fokus i deres spareforslag.
Vedr. CETS – temperaturnedsættelse i kommunale bygninger;
Vi synes det er et uheldigt sted at spare. Vi har små børn i vuggestuer som opholder sig på gulvet
størstedelen af deres vågne tid i institutionen, og dermed opholder personalet sig samme sted. 20 grader
giver et forringet arbejdsmiljø. Vi får både syge børn og syge personaler. Vi frygter, at det der spares i
CETS på temperaturnedsættelse bliver en udgift for dagtilbud pga. sygemeldinger. Vi mener det er vigtigt
at skelne mellem brugen af kommunens bygninger, man kan ikke sidestille dagtilbud med produktion.

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR

(udfyldes efter behov)

3. Reduktion i fællestid
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
9. Administrative udgifter til tilsyn
Vi kan se en mulighed for en besparelse her, der ikke rammer kerneopgaven.
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10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
Vi synes, at det er oplagt og god mulighed for at hente en del af besparelsen her.
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
Ok til dette forslag
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
Set i lyset af Svendborg kommunes vision ”Her kan børn skabe sig... en hverdag i bevægelse” er det
vigtigt at bibeholde uddannelse af nyt personale, men vi mener at 1 hold årligt er ok.
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Vi kan ikke acceptere dette forslag.
Forårs SFO har eksisteret i 2 år og begge år i coronaens skygge.
Det betyder, at forårsSFO stadig er i implementeringsfasen. Vi oplever at det aktuelle erfarings- og
evalueringsgrundlag er alt for spinkelt og fyldt med usikkerhedsfaktorer til at man allerede nu kan ændre
rammen for tiltaget.
Vi oplever store forskelle på både samarbejde, normering, fysiske rammer og organisering i områderne
og er usikre på, hvilken betydning det har for børns trivsel og læring samt personalets arbejdsmiljø ??
De velfungerende børn kan umiddelbart have glæde af forårsSFO, men hvad med de børn, der er i
udsatte positioner og måske ikke er helt klar til overgang fra børnehave til forårsSFO?
Hvordan virker den ressourcepædagogiske indsats i forårsSFO pt ? hvilken betydning har det for de
tilbageblevne børnehavebørn, når ressourcepædagoger trækkes over til forårsSFO og dermed væk fra
børnehusene i en periode ???
Nogle børnehuse leverer personale til forårsSFO. Det betyder, at børnehuset har udfordringer med at
arbejde med teamudvikling og pædagogiske udviklingsprocesser, når en fast medarbejder er væk fra
huset i 4 måneder (og med indeværende forslag er væk 5 måneder).
Hvis de ældste børn forlader børnehaven 1 måned tidligere betyder det, at den tilbageblevne
børnegruppe i børnehaven bliver yngre og stiller krav til øgede personaleressourcer i børnehaven.
Vi appellerer til at man i stedet for undersøger mere og udvikler videre på forårsSFO indenfor den
nuværende ramme.
Forslaget indebærer konsekvenser, som ikke er afdækket i tilstrækkelig grad til at vi kan acceptere
forslaget.
.
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
Vi kan se at det kan have store konsekvenser for familier, hvis åbningstiden indskrænkes. Det er for flere
allerede svært nå at hente/aflevere deres børn. Vi risikerer at skubbe familier over i private
pasningstilbud. Samtidig har vi i forvejen den korteste åbningstid på Fyn. Dét stemmer ikke overens med
ønsket om at være en attraktiv bosætterkommune.
15. Overskud på central pulje
Vi synes, at det er uigennemskueligt og dermed svært at forholde sig til. Men hvis der her kan findes
penge uden at påvirke kerneopgaven, tilslutter vi os spareforslaget.
16. Engangsbesparelse
Vi har igennem mange år haft en besparelse på 0,35%. Vi blev både lettede og glade de den blev fjernet,
nu foreslås den genindført alligevel i 2022. Det er ikke acceptabelt.
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge
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19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Østerdalens forældrebestyrelse.

MED
Bestyrelse X
Andet

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

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR

(udfyldes efter behov)

3. Reduktion i fællestid
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
9. Administrative udgifter til tilsyn
Det er en tålelig besparelse
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
Det er ok at vi i Svendborg harmoniserer med sammenlignelige kommuner
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
Det lyder fornuftigt, da tilbuddet erfaringsmæssigt ikke bliver brugt fuldt ud.
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
Aktive Børn er en af Svendborg kommunes mærkesager. Vi skal passe på at vi ikke udvander det helt.
Kompetenceudvikling skal man passe på ikke at sparer på. Det er vigtigt at bibeholde og udvikle et godt
fagligt niveau til glæde for børnenes trivsel, sundhed og udvikling.
Denne besparelse er ikke direkte hænder ved børnene. Så vi i forældrebestyrelsen finder, at det er
acceptabelt at gå fra to hold til et hold årligt.
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13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Vi er generelt bekymrede for dette forslag. Vi ser ikke, at der er nogle pædagogiske rationaler,
der kan bakke forslaget op. Den styrkede læreplan taler om at bevarer barndommen som en
værdi i sig selv. For sårbare børn kan det være en forringelse af deres trivsel at skulle starte en
måned før i forårs Sfo.
Det kan have konsekvenser for de børn der ikke er parat til Forårs Sfo, og det kan blive dyrt på
sigt menneskeligt og økonomisk.
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
Svendborg ligger i forvejen lavt med sammenlignelige kommuner på Fyn.
Svendborg ønsker at være bosætnings kommune også for børnefamilier For flere forældre vil det være vanskeligt at hente børnene, hvis der skæres i åbningstiden.
Der er en del forældre i Østerdalens lokalområder, der pendler efter arbejde.
Hvis man ikke selv kan nå at bringe eller hente, kan det have betydning for forældres kendskab til
børnenes dagligdag i institutionen. Det vil betyde meget for samarbejdet omkring barnet mellem
forældre og daginstitution. Hvis det er ofte at en anden end forældrene, der skal hente barnet,
går det ud over barnets samlede livskvalitet, og sammenhæng mellem hjem og institution.
15. Overskud på central pulje
For forældrebestyrelsen er det vigtigt, at vi fastholder ambitionen omkring minimums
normeringer.
Det er tåleligt at tage pengene denne gang, da vi forstår, at de endnu ikke er ude og arbejde i
dagtilbuddet.
Vi kan dog have en bekymring, hvis der i 2022 kommer flere børn til Svendborgs institutioner
end, der er i den økonomiske ramme, der er givet til budget 2022.
16. Engangsbesparelse
Dagtilbuddet er endelig kommet af med den årlige besparelse på o,35 procent årligt. Tak.
Det er virkelig ærgerligt, at få denne besparelse ind igen, selv om det kun er i 2022.
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge
19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser

Varmegrader:
Et godt indeklima er væsentligt i forhold til børnenes trivsel og udvikling. Mange af Østerdalens børnehuse
er af ældre dato med meget kolde gulve. Der er børn der leger på gulvet, og vi kan på ingen måde anbefale,
at sætte temperaturen ned i dagtilbuddets børnehuse.

Side 71

Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Østerdalens medudvalg

MED x
Bestyrelse
Andet

Evt. generelle bemærkninger
Generelt vil medudvalget påpege, at der er brug for, at der ikke sker en besparelse, hvor det får
indvirkning på det daglige arbejde med børnenes trivsel, læring og udvikling.

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR

(udfyldes efter behov)

3. Reduktion i fællestid
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
9. Administrative udgifter til tilsyn
Der skal findes penge, så det er mulighed.

(udfyldes efter behov)

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
Det er i orden at tilskuddet i Svendborg bliver sammenligneligt med andre kommuner.
Der er kommuner, der går under beløbet. F.eks. Assens kommune.
Vi ved at børn udvikler sig i fællesskaber – men desværre er der jo fortiden pres på pladser i dagtilbuddet
i Svendborg.
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
Hvis pladserne ikke bruges fuldt ud, er det et relevant område at sparer på. Hvis der opstår et behov
senere, må der ses på det igen.
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12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
Det synes godt kan gå.
Dog vil vi påpege, at hvis vi fagligt og politisk vil det, skal det prioriteres.
Elles må vi tage det helt væk.
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
 Leg i mindre sociale fællesskaber med nære voksne er vigtig i forhold til børnenes trivsel
og udvikling. Barndommen har værdi i sig selv  Det bliver de sårbare børn, der får det sværest ved at skulle starte en måned før. Der er
færre voksne i forårs sfo, en væsentlig ringere normering i børns vigtigste år. Nogle børn
vil kun være 5,3 år. Det kan betyde flere skoleudsættelser.
 Det er 4 måneder vi skærer af børns liv i tæt tilknytning til flere trygge voksne hele
dagen.
 Det er flere steder sfo lokaler børnene er i. Efter kl. 14 er der mange ekstra børn for de
nye forårs sfo børn at forholde sig til.
 Grunden til at vi i Østerdalen har succes med forårs sfo er vores grundige
overgangsarbejde inden forårs sfo med flere besøg på skolen, mange
overleveringsmøder m.m. Tæt, fagligt og højt prioriteret samarbejde mellem dagtilbud
og skole i alle Østerdalens lokalområder. Stokkebæk, Skårup og Thurø.
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
Svendborg er og vil gerne være en bosætningskommune.
I lokalområderne er der mange forældre, der skal pendle efter arbejde. I de fleste af vores
børnehuse, har vi for tiden børn fra kl. 6.30 og lige til kl. 16.30. Nogle forældre står der også før
kl. 6.30.
Endvidere gør vi opmærksom på, at der er en del forældre der efterhånden ikke kan få et
pasningstilbud i lokalområdet.
I Nyborg kommune har de en åbningstid på 53,5. Svendborg har som Nyborg flere forældre, der
arbejder på Sjælland.
15. Overskud på central pulje
Det er penge der er øremærket børnenes trivsel, læring og udvikling. Dem anbefaler vi ikke at
sparer væk.
16. Engangsbesparelse
Det understøtter vi ikke, da der i dagtilbudsområdet arbejdes hen imod minimums normeringer.
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge
19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Resurcepædagogerne område Øst og område Vest

MED X
Bestyrelse
Andet

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

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR

(udfyldes efter behov)

3. Reduktion i fællestid
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
9. Administrative udgifter til tilsyn

(udfyldes efter behov)

Ok.
Det må ikke betyde en forringelse af kerneydelsen.
Og det må ikke betyde, at der pålægges yderligere arbejdsopgaver til dagtilbuds hk´er, dagtilbudslederne
og de pædagogiske teamledere i forbindelse med tilsyn.
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
Ok.
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
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Ok.
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
Ok.
Da der udvides med flere pladser på dagtilbudsområdet, vil der ske flere nyansættelser. Hvis der
reduceres i budgettet til Aktive Børn, kan det betyde at vi må acceptere venteliste til kurset og/eller at vi
må prioritere, hvilke medarbejdere, der skal tilbydes kurset.
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Vi kan ikke anbefale, at børn skal begynde i FSFO en måned tidligere til SFO-normering. Det er en
forringelse af normeringen i både børnehaverne og i FSFO.
Vi er enige i sagsfremstillingens beskrivelse af at resurcetildelingen til børnehavebørn er den samme
uanset alder, men at resurcebehovet følger børnenes alder. Ved at fremrykke FSFO-start bliver andelen af
”små børn” større i både børnehaven og FSFO´en. Det betyder også færre selvhjulpne børn pr.
medarbejder.
Hvis FSFO rykkes frem til d. 1. marts, betyder det, at de yngste FSFO-børn, vil være 5 år og 2 mdr., når de
begynder i FSFO.
Før FSFO eksisterede, var de yngste børn ved skolestart d. 1. august 5 år og 7 mdr.
Ved FSFO-start d. 1. marts vil børnene være 5 mdr. yngre end for 2 år siden, når de træder ind i
skoleverdenen.
5 mdr. har stor betydning for barnets selvhjulpen-hed, selv-kontrol og disciplin, socialisering,
arbejdshukommelse og koncentrationsevne, hvilket er vigtige kompetencer, når et barn træder ind i
FSFO- og skoleverdenen.
Jo tidligere et barn skal begynde i FSFO, jo større er risikoen for skoleudsættelse.
Jo yngre børnene er, når de begynder i FSFO, jo større er risikoen for nederlag og mistrivsel.
Både Egmont Fonden og Vive-rapporten: ”Trivselsudfordringer ved skolestart – et langtidsperspektiv”,
viser at et stigende antal børn ikke trives i skolen og hvert tredje barn synes at skolestarten er svær. Det
er især sårbare børn, som mistrives. Udfordringerne er hyppigst psykiske udfordringer,
koncentrationsbesvær og konflikter med kammeraterne. Det kræver gode normeringer at hjælpe disse
børn.
Som resurcepædagoger har vi deltaget i FSFO i april måned i både 2020 og 2021. Vores erfaring er, at
normeringen i FSFO gør det svært at arbejde ud fra ”De styrkede pædagogiske læreplaner” samt arbejde
med sårbare børn og børn i udsatte positioner. Vi ser mange forskellige udfordringer blandt disse børn.
Vi oplever børn som:
• går væk fra skolens område
• ikke selv kan gå på toilet
• ikke kan modtage og forstå kollektive beskeder
• har svært ved at regulere sig selv passende i forhold til andre børn og situationen
• har svært ved at kunne følge gruppen og holde i hånden på ture udenfor skolen
• koncentrations- og opmærksomhedsvanskeligheder
• fysiske konflikter med de andre børn

Side 75

Normeringen i FSFO giver svære vilkår for at FSFO- personalet kan fortsætte det arbejde, som Dagtilbud
har sat i gang.
”Evalueringen af FSFO 2120” viser, at personalet oplever det som en stor opgave at arbejde i FSFO. Her
har normeringen stor betydning.
Vi gør opmærksom på, at forældrene i ”Evalueringen af FSFO 2120” anbefaler at normeringen i FSFO er
et udviklingsområde. Forældrenes tilfredshed med FSFO er faldende fra 2020 til 2021. Vi antager, at
corona-restriktionerne er en del af forklaringen. I 2020 var der færre børn pr. voksen, - altså en bedre
normering.
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
Ok.
15. Overskud på central pulje
Minimumsnormering betyder minimum. Minimum = absolut laveste normering. Det vil en stor (gevinst
for Svendborg kommunes børn, hvis man politisk, sigter efter en bedre normering end
minimumsnormering.
16. Engangsbesparelse
Frem til og med 2020 har Dagtilbudsområdet været udsat for en årlig effektiviseringsbesparelse på
0,35%. Effektiviseringsbesparelserne har over årerne, betydet en besparelse på ca. 7 pædagogstillinger.
For at værne om Dagtilbud, blev det fra 2021 politisk besluttet at stoppe effektiviseringsbesparelsen i
Dagtilbud. Vi ikke kunne holde til flere besparelser på normeringen.
Ved at lave en engangsbesparelse på 0,31%, går man mod intentionen om at værne om normeringen i
Dagtilbud.
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge

(udfyldes efter behov)

19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Medarbejderne i administrationen i Sekretariat og Dagtilbud

MED
Bestyrelse
Andet X

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

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR

(udfyldes efter behov)

3. Reduktion i fællestid
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
9. Administrative udgifter til tilsyn
Lønbudgetterne på det administrative område udhules fortsat løbende med den vedtagne effektivisering
på 0,35%, således også i administrationen i Sekretariat og Dagtilbud. Dette mærkes efterhånden tydeligt
i spændingsfeltet mellem antal opgaver og antal hænder til at løse disse.
Folketinget har den 23-11-2021 førstebehandlet forslag om ændring af dagtilbudsloven. Heri stilles en
række store krav til hvordan tilsyn skal gennemføres på dagtilbudsområdet.
Når opgaven med tilsyn udvides med en række lovkrav, som skal opfyldes, vil det betyde mindre tid til at
løse andre opgaver. Disse opgaver vil skulle omfordeles, da de personer, der udfører tilsyn vil få mindre
tid til andre opgaver.
Da afdelingen fungerer som team kommer denne omfordeling til at betyde pres på alle opgaver samt
reduceret kvalitet og øget leveringstid ift. opgaveløsningen. Desuden vil mulighed for backup på
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arbejdsfunktioner og sikker drift få dårligere vilkår. Arbejdsopgaver der påvirkes kan f.eks. være det nye
tilsyn, understøttelse af decentrale ledere, politiske dagsordenspunkter, analyse og it-sikkerhed m.m.
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
15. Overskud på central pulje
16. Engangsbesparelse
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge

(udfyldes efter behov)

19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Bestyrelsen for CSV Sydfyn

MED
Bestyrelse X
Andet

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

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR

(udfyldes efter behov)

3. Reduktion i fællestid
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
9. Administrative udgifter til tilsyn
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn

(udfyldes efter behov)

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
15. Overskud på central pulje
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16. Engangsbesparelse
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge

(udfyldes efter behov)

19. Omlægning af STU-området
Med opnormering med 1 personale på STU og optag af 9 elever ekstra, kan vi bidrage væsentligt
til sparerammen via en lavere gennemsnitspris pr. STU-elev. Det er selvfølgelig lidt paradoksalt
netop at have indsendt høringssvar på en mulig takststigning i forbindelse med budget 2022
processen, for kort tid efter at indsende høringssvar på en reduktion i samme.
På CSV løfter vi den største del af kommunens STU forløb med en helhedsorienteret uddannelse
som sikrer at der bliver taget hånd om eleven i alle de vigtige områder, når det angår at skabe
rammerne for et langt liv som en del af samfundet. Vi finder, at vi stadig kan sikre en god kvalitet
i det arbejde, på trods af den lavere gennemsnitspris.
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
MED udvalg, CSV Sydfyn

MED x
Bestyrelse
Andet

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

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR

(udfyldes efter behov)

3. Reduktion i fællestid
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
9. Administrative udgifter til tilsyn
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn

(udfyldes efter behov)

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
15. Overskud på central pulje
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16. Engangsbesparelse
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge

(udfyldes efter behov)

19. Omlægning af STU-området
I MED udvalg på CSV Sydfyn tilslutter vi os spareforslag ud fra følgende betragtninger:
 For at sikre den relevante udvikling i vores STU, og som kommunal leverandør fortsat at
sikre et bredt og alsidigt undervisningstilbud, er der allerede igangsat og præsenteret to
nye faglinjer som supplement til de eksisterende. Det betyder, at vi i tilbyder
praksisnære undervisningshold indenfor Butik, Køkken, Værksted, IT og faglige fag, samt
et hold med specialiseret indsats og undervisning af unge borgere med svære kognitive
udfordringer.
 Det er afgørende, at vi i STU-regi fortsætter vores praktik og erhvervsrettede indsats og
afklaring af vores unge borgeres fremtidige beskæftigelsesmuligheder.
 Det er vigtigt, at vi i vores STU-tilbud fortsat leverer og udfører den brede undervisning,
som foreskrives i STU lovgivningen.
For at sikre ovenstående betragtninger, noterer vi os derfor, at der i spareforslaget, er taget højde for at
tilføre en ekstra ressource til CSV Sydfyn i forlængelse af meroptag af nye elever.
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Familieafdelingens Med-Udvalg

MED
X
Bestyrelse
Andet

Evt. generelle bemærkninger

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR
Der er bekymring for, at dette kan have en afsmittende virkning på Familieafdelingens indsatser.
Familieafdelingen vil potentielt skulle bidrage ved sager med f.eks. skolevægring, sparring ind i
læringsmiljøerne og specifikke indsatser.
3. Reduktion i fællestid
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
Der er bekymring for, at vi taber nogle elever på gulvet, og at disse kan risikere at blive en sag i Familie
afdelingen.
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
9. Administrative udgifter til tilsyn
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn

(udfyldes efter behov)

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
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14. Reduceret åbningstid i børnehusene
15. Overskud på central pulje
16. Engangsbesparelse
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
17. Rationalisering af §11 indsatser
Det ses umiddelbart positivt at samle indsatsen og effektivisere § 11 indsatser. Ulempen kan være om vi
dækker det behov der er.
Man skal være opmærksom på om man kan inddrage Tankefuld som konsulenter i tilrettelæggelsen af
indsatser i § 11.
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge
19. Omlægning af STU-området
Det er svært at se, at der bliver en besparelse, idet vi allerede placerer alle dem der er i målgruppen for
CSV til CSV. Der er bekymring for, at dem der får eksterne tilbud, ikke vil passe ind i målgruppen på CSV,
da de ofte har et bedre funktionsniveau.
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Bestyrelsen ved Svendborg Heldagsskole

MED
Bestyrelse X
Andet

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

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR

(udfyldes efter behov)

3. Reduktion i fællestid
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
9. Administrative udgifter til tilsyn
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn

(udfyldes efter behov)

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
15. Overskud på central pulje
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16. Engangsbesparelse
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge

(udfyldes efter behov)

19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser

Bestyrelsen ser positivt på at Heldagsskolen er holdt ude af de påtænkte besparelsesforslag.
Skolen er generelt i en positiv udvikling og det er bestyrelsens overbevisning at det pt. er en
fornuftig balance i økonomien. Det er afgørende at holde alle elementer i balance, for at sikre
børnene en så optimal læring og trykke rammer.
Bestyrelsen har ikke forhold sig til besparelsesforslagene i øvrigt.
På bestyrelsens vegne
Kenneth Seerup
Bestyrelsesformand
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
MED udvalget ved Svendborg Heldagsskole

MED X
Bestyrelse
Andet

Evt. generelle bemærkninger

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR

(udfyldes efter behov)

3. Reduktion i fællestid
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
9. Administrative udgifter til tilsyn
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn

(udfyldes efter behov)

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
15. Overskud på central pulje

Side 87

16. Engangsbesparelse
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge

(udfyldes efter behov)

19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser

Medudvalget ved Svendborg Heldagsskole tilslutter sig bestyrelsens bemærkninger vedr. besparelser 2022
Vi ser positivt på at Heldagsskolen er holdt ude af de påtænkte besparelsesforslag. Skolen er generelt i en
positiv udvikling og det er vores overbevisning at det pt. er en fornuftig balance i økonomien. Det er
afgørende at holde alle elementer i balance, for at sikre børnene en så optimal læring og trykke rammer.
Medudvalget har ikke forhold sig til besparelsesforslagene i øvrigt.
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
MED-udvalg CBUF
Rikke Kristiansen, Ib Knudsen, Winnie Saabye, Christina Paaske, Karna
Mikkelsen

MED
Bestyrelse

Andet
Evt. generelle bemærkninger
Vi har i MED udvalget valgt at indsende høringssvar på 2 punkter, som kommer fra CETS
1. Sænkelse af temperatur fra 21 grader til 20 grader. Her finder vi at man er nødt til at have en
mere nuanceret tilgang til tingene, hvor eksempelvis Mødrehuset og boinstitutioner (Skousbovej
og Tankefuld) har børn der leger på gulvet. Særligt Mødrehuset har spædbørn og Tankefuld
varetager børn med funktionsnedsættelser og handicaps.
2. Reduceret gratis parkering fra nuværende 2 timer til 1 time. Betyder en merudgift i CBUF
eksempelvis benyttes 2 timers parkering i Voldgade ofte, ved kortere møder på rådhuset. Ved at
nedsætte parkeringen fra 2 til 1 time vil dette ikke længere være en mulighed og derved for de
enkelte afdelinger i kommunen en merudgift. Alternativ vil være at den enkelte medarbejders
transporttid forlænges. Dette vil også være en merudgift i de enkelte afdelinger, da øget
transporttid er spildtid og en forhøjning i lønudgifter. Et forslag kunne være at hver afdeling,
hvor der er behov får tildelt hver 1-2 parkeringskort som giver tilladelse til at parkere gratis i
eksempelvis 2 timer i Voldgade. Dette vil betyde en reduktionen kunne gennemføres uden at det
betyder en merudgift i øvrige afdelinger.
3. De tidligere besparelser som effektueredes for 3 år siden, frembringer for medarbejderne en
usikkerhed og utryghed. Derudover denne gang udsendes der igen sparekatalog inden en
weekend, samt vedtagelsen af besparelserne udsendes op til jul. Den arbejdsgang påvirker
medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø og trivsel.
SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR

(udfyldes efter behov)

3. Reduktion i fællestid
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
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8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
9. Administrative udgifter til tilsyn
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn

(udfyldes efter behov)

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
15. Overskud på central pulje
16. Engangsbesparelse
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
17. Rationalisering af §11 indsatser
a. Vi finder det relevant at kigge på §11, herunder at finde ud hvad den konkrete målgruppe er for
§11 forløb, særligt dem der bliver varetaget i CBUF. Der bør skærpes hvad §11 indsatsen og
opgaven er i familierne.
Sådan vi kan lave en bedre afgræsning for hvornår der er tale om §11 og hvornår det er en §52
forløb. For §11 og §52 forløb, finder vi det relevant at arbejde med systematikken og rammerne
for rådgivningen, så opgaveløsningen optimeres.
Der tilkøbes eksternt §11.3 forløb, og internt ved PPR, Tankefuld, samt de fremskudte
Socialrådgivere på skolerne. Vi undrer os over den store besparelse på CBUF, da §11 forløbene
ikke vægter en stor del af vores opgaveløsning.
I forbindelse med sidste Sparerunde i 2017, skete der allerede der en personalemæssig
reduktion på 4,5 millioner i Familiecenteret. Vi vil blot minde om, at Familiecenteret arbejder
med de mest sårbare familier i Svendborg kommune.
Med dette forslag, er det yderligere 1,5 million der reduceres i medarbejdere i CBUF.
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge
19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Sektor-MED BUKF

MED
Bestyrelse
Andet

Evt. generelle bemærkninger
Sektor-MED Børn, Unge, Kultur og Fritid (BUKF) har drøftet de fremlagte reduktionsforslag.
Det beklageligt at flere af reduktionsforslagene sætter Svendborg Kommunes ambition om tidlig indsats
under pres, hvilket kan betyde fremtidige øgede udgifter på de specialiserede områder.
I Sektor-MED har vi valgt at kommentere på enkelte reduktionsforslag fra Børne- og Ungeudvalget, som
vi helt klart mener bør undgås. Derudover har vi valgt at kommentere på 2 reduktionsforslag fra Teknikog Erhvervsudvalget (CETS) som har indflydelse på Sektor-MED BUKF samt på 1 reduktionsforslag fra
Social- og Sundhedsudvalget (Sundhedsområdet)
Reduceret gratis parkering:
Nedsættelse af gratis parkering fra 2 til 1 time i parkeringszone 2. Her kan en reduktion i CETS betyde en
merudgift i afdelinger på BUKF.
F.eks. benyttes 2 timers gratis parkering i Voldgade ofte, hvis der er kortere møder på bl.a. rådhuset. Ved
at nedsætte parkeringen fra 2 til 1 time vil dette ikke længere være en mulighed. Alternativ vil være at
den enkelte medarbejders transporttid forlænges, da der så skal parkeres længere væk, men øget
transporttid er spildtid.
Et forslag kunne være at hver afdeling, hvor der har behov får tildelt 1-2 parkeringskort som giver
tilladelse til gratis parkering i 2 timer f.eks. i Voldgade. Dette vil betyde at reduktionen kan gennemføres
uden en merudgift i øvrige afdelinger.
Temperaturnedsættelse i kommunale bygninger:
Her kunne vi ønske, at der ses mere konkret på den enkelte bygnings anvendelse. Børn og personale i en
vuggestue opholder sig meget af dagen på gulvet. Ved at sænke temperaturen er der en risiko for øget
sygefravær og dermed et forringet arbejdsmiljø. En reduktion i CETS vil derfor give en øget udgift for
dagtilbud
Sund Sex Skolen:
Vi ser en øget risiko for at ensartetheden og kvaliteten i undervisningstilbuddet forringes væsentligt ved
at pålægge den enkelte lærer på skolen at undervise vores unge mennesker i emnet.
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SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret

(udfyldes efter behov)

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR
I forhold til implementeringen af mangfoldige læringsmiljøer har PPR været en uvurderlig sparrings- og
samarbejdspartner.
For nylig er konsulentgruppen udvidet fra 2 til 4 pædagogiske konsulenter, som arbejder tæt og
guidende på praksis fremfor som tidligere, hvor arbejdet har haft mere konsultativt præg. Arbejdet er
først ved nu at komme rigtigt i gang, så en nedlæggelse af 1 stilling vil betyde en serviceforringelse, som
kan medvirke til, at medarbejderne på skolerne bliver pressede og for svært ved at løfte opgaven
omkring mangfoldige læringsmiljøer.
PPR er distriktsopdelt og den i forvejen knappe ressource er fordelt mellem skolerne i distriktet. Såfremt
der nedlægges en stilling, rykker det ved hele fordelingsnøglen, som kan betyde ændring i
personalefordelingen, og det kan betyde reduceret betjening i skolerne
3. Reduktion i fællestid
Svendborg kommune ønsker mangfoldige læringsmiljøer for alle børn og unge.
Mangfoldighedsbegrebet er centralt og værdibaseret og bygger bl.a. På ”Et professionelt
læringsfællesskab på alle niveauer; vi arbejder ud fra en professionel lærings- og
udviklingskultur som er koordineret, helhedsorienteret, sammenhængende og
samarbejdende tilgang til børn og unge på tværs af samarbejdsflader, medarbejdere og lag i
organisationen. Det påhviler alle i fællesskabet at løfte blikket og koordineret bidrage til at
løfte indsatsen med at skabe mangfoldige læringsmiljøer på tværs af sektorer og
professioner. Mangfoldighed er en fælles opgave for alle aktører.”
Vi mener at forudsætningen for at understøtte børn og unges udvikling og trivsel, sker
gennem et tæt samarbejde imellem lærer og pædagog (fællestiden). I dette samarbejde
skabes læringsmiljøer som tilgodeser alle børn. Ved at reducere fællestiden, forsvinder
forudsætningen for et vigtigt udviklingsarbejde til gavn for alle børn.

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022

SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
9. Administrative udgifter til tilsyn

(udfyldes efter behov)

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
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13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Forårs-SFO har eksisteret i 2 år og begge år imens vi har været ”ramt” af Corona.
Som vi ser Forårs-SFOen er vi stadig i implementeringsfasen og dermed mener vi, at der er usikkerhed
om det aktuelle erfarings- og evalueringsgrundlag i forhold til allerede at ændre på længden af ForårsSFOen.
Vi er meget usikre på hvilken betydning det har for børns trivsel og læring, men vi ved at overgangen fra
dagtilbud til Forårs-SFO stiller store krav til børns kompetencer indenfor socialisering, selvhjulpen hed og
selvværd samt til det at modtage en kollektiv eller individuel besked. Vi kan derfor være nervøse for, at
en konsekvens af at starte for tidligt i skole/Forårs-SFO kan være, at barnet/børnene oplever sig selv som
utilstrækkelige både fagligt og socialt. Dette vil kunne påvirke barnet/børnene i flere år af deres skoletid.
At starte Forårs-SFO fra 1. marts vil ligeledes have en betydning for de tilbageværende børn i
børnehaverne, som vil være yngre og mangle de ældre at kunne spejle sig i samtidig vil der være færre
selvhjulpne børn i børnehaven.
I børnehuset vil det også have en stor betydning at en fast medarbejder trækkes ud en 1 måned mere.
Medarbejderen vil således være væk fra børnehaven i 5 måneder – altså næsten det halve af året, hvilket
kan give udfordringer i forhold til teamudvikling og pædagogiske udviklingsprocesser.
Vi mener derfor at der er behov for yderligere erfaring med den nuværende længde af Forår-sSFO inden
der kigges på en evt. udvidelse.
I indstillingen af Forårs-SFO nævnes at der i forårsmånederne er mange helligdage, som reelt betyder, at
tiden i Forårs-SFOen er kort og at der ved at rykke den én måned frem bliver mere tid til at modtage børn
og skab gode pædagogiske læringsmiljøer inden børnene skal starte i 0. klasse/SFO. Vi mener ikke det er
tiden som er vigtig, men derimod normeringen, da det handler om at kunne skab tætte og nære
relationer, så børnene ikke overlades til sig selv.
Med en dårligere normering end i børnehaverne er betingelserne for arbejdet med de sårbare børn
ligeledes mere vanskeligt og kan medføre behov for skoleudsættelse, et nederlag som kan undgås.
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
En reduceret åbningstid kan have konsekvenser for familier der f.eks. arbejder udenfor Svendborg
kommune og/eller de forældre der enten ikke kan aflevere/hente tidligere end de gør på nuværende
tidspunkt, for disse vil en reduktion med blot en time have en stor betydning. Svendborg Kommune er i
forvejen den kommune af de nævnte på Fyn med den korteste åbningstid. At reducere i åbningstiden
stemmer ikke overens med Svendborg Kommunes ønske om at være en attraktiv bosætningskommune
for pendler familier.
15. Overskud på central pulje
16. Engangsbesparelse
Siden 2010 har Svendborg Kommunes afdelinger og institutioner været underlagt et årligt
effektiviseringskrav på 0,25%, som fra 2014 blev øget til 0,35%. I forbindelse med vedtagelsen af budget
2021 blev effektiviseringskravet fastholdt i Svendborg Kommune, dog ikke på dagtilbudsområdet.
Direktionen anbefalede senest i deres budgetprocedure for budget 2022-24, at man fastholder
effektiviseringsprocenten, men fortsat med undtagelse af dagtilbud. Begrundelse da
effektiviseringskravet på de 0,35% blev fjernet på dagtilbudsområdet var det for at sikre en bedre
normering, hvilket der modarbejdes hvis reduktionsforslaget på 0,31% trods det der lægges op til, at det
er en engangsbesparelse vedtages
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SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
17. Rationalisering af §11 indsatser
Vi kan være bekymret for denne besparelse, da vi ikke mener vi kender omfanget af den.
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge
19. Omlægning af STU-området
Vi mener ikke at den ene personaleressource som man opnormerer CSV med, stå mål med det ekstra
optag af 9 elever på den ordinære linje. Vi har derfor svært ved at se, at eleverne får et tilbud i eget
kommunale tilbud som svarer det eksterne tilbud de tilbydes i dag
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
FTR, Bupl - På vegne af alle TR 'er i Dagtilbud og Skoler i Svendborg Kommune

MED
Bestyrelse
Andet

Evt. generelle bemærkninger
Vi undrer os over at man i spareforslaget for buget 2022 – 25, vælger besparelser, der betyder markante
forringelser på hele børne – og unge området.
En direkte konsekvens er, at man vælger at spare på de områder der arbejder med forebyggende tiltag.
Det kan betyde at mange gode indsatser vil gå tabt i forsøget på at skabe trivsel for de allermest udsatte
børn. Det er en udvikling i den forkerte retning.
Vi efterlyser at politikerne tør stå ved egne politiske visioner og invertere i de langsigtede løsninger, som
tilgodeser, at alle børn i Svendborg kommune, får ret til et godt børneliv.

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Vi anerkender at kompetencecenteret, grundet Corona, nærmest har været ikke fungerende så
læringsudbyttet har været sparsomt. Dog skal det påpeges at ved en nedlæggelse, forsvinder
mulighederne for at trække på specialområdets kompetencer. Disse kompetencer kunne været nyttige i
arbejdet med at undgå at børn og unge segregeres pga. Manglende trivsel.
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR
At nedlægge en stilling i PPR vil betyde en direkte forringelse ift. Kerneopgaven og det vil medvirke til et
øget pres på medarbejderne.
PPR har haft en væsentlig plads ift. Implementeringen af mangfoldige læringsmiljøer og har undervejs i
processen haft stor betydning ift. Sparring og samarbejdet af medarbejderne på skolerne. PPR har
arbejdet praksisnært og har dermed løbende kunne guide og supervisere. Vi frygter at dette
udviklingsarbejde, vil lide et alvorligt knæk, som i første omgang vil ramme alle børn og i særdeleshed
børn i udsatte positioner.
3. Reduktion i fællestid
Det er dybt bekymrende at man vælger at reducere fællestiden, der i forvejen har svære vilkår pga.
tidligere besparelser.
Fællestiden er et væsentligt element i de tidlige pædagogiske indsatser i indskolingen, på mellemtrin og i
udskolingen. Gennem et tæt samarbejde imellem lærer og pædagoger højnes undervisningens kvalitet

Side 95

fordi de sårbare elever har stor glæde og gavn af pædagogernes understøttende tilgang i
undervisningen.
En reduktion af fællestiden går direkte imod intentionerne i “mangfoldige læringsmiljøer”. Hvem skal
gribe de børn der falder ud af fællesskabet, når pædagogernes tid reduceres eller helt forsvinder?
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
I dag er det kun en mindre gruppe af unge, der har mulighed for vejledning ift. Valg af uddannelse. Det er
dybt bekymrende, da mange unge mistrives og er usikre ift. Deres fremtid.
Det har igennem længere tid været italesat at det er nødvendigt med øget erhvervsvejledning i skolen.
5. Administrativ central besparelse
Mangelfuld beskrivelse af dette punkt. Vi frygter at opgaverne bliver decentraliseret, så ledere
personalet på skolen får uddelegeret ekstra opgaver.
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
I sagsfremstillingen påpeger man vigtigheden af at booste det pædagogiske arbejde ind i de mangfoldige
læringsmiljøer – en forudsætning for at lykkes med arbejdet omkring mangfoldige læringsmiljøer er at
det enkelte barn tilbydes et læringsmiljø, der afspejler børns forskellige behov og tilgange til læring. En
politisk beslutning der blev truffet i erkendelse af, at det var nødvendigt at arbejde forebyggende, ud fra
et langsigtet perspektiv.
Vi er derfor meget bekymrede ift. om det overhovedet bliver muligt at opretholde niveauet for arbejdet
med mangfoldige læringsmiljøer, hvis man gennemfører de udmeldte besparelser.
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
Det æstetiske og fysiske læringsmiljø er vigtigt for elevers trivsel og læring og understøtter endvidere
mangfoldige læringsmiljøer. Man bør derfor genoverveje denne besparelse.
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
9. Administrative udgifter til tilsyn
Det er en forringelse af. Kerneydelsen og det vil betyde yderligere mængder af opgaver ift.
Dagtilbudsledere, teamledere og HK’er - da det vil få direkte indflydelse på de pædagog faglige opgaver,
der understøtter fagligheden i de enkelte børnehuse.
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
Igen en forringelse for de mest sårbare børn
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
Vigtigt at vi også fremadrettet holder fast i at Svendborg fortsat skal være en aktiv kommune ift. Idræt,
bevægelse og aktive børn. Derfor er det vigtigt at man løbende uddanner nyansatte i ”aktive børn”, da
det er betydningsfulde kompetencer i dagtilbud. Visionen i dagtilbuddene er netop ”Her kan børn skabe
sig – en barndom i bevægelse”.
Ved at reducere i antallet af uddannelsesforløb, kan vi blive nødt til at acceptere venteliste,
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13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Forårssfo blev besluttet som en spareøvelse. Det er en forringelse af normeringen.
Hvis man vælger at fremrykke FSFO til 1. marts, betyder det, at de yngste FSFO-børn vil være
5 år og 2 mdr., når de starter.
I 2020 inden opstart af FSFO, var de yngste børn ved skolestart 1.august 5 år og 7 mdr.
At presse børn endnu 1. Mdr. tidligere ind i “skoleverdenen”, som nogle måske endnu ikke er klar eller
modne til, kan få store konsekvenser. Man kan ikke forcere børns udvikling. Det er bl.a. derfor at
regeringen har besluttet at man ikke kan spare, ved at flytte vuggestuebørn tidligere i børnehavebørn.
Som pædagoger ved vi, at overgangen fra dagtilbud til FSFO, stiller store krav til børns kompetencer
indenfor socialisering, selvregulering, selvhjulpen-hed, arbejdshukommelse og koncentrationsevne, det
at kunne modtage kollektive og individuelle beskeder.
Hvis børn skal udvikles og trives, kræver det voksne tæt på.
I FSFO er børnene generelt mere overladt til sig selv fordi der er færre voksne. Skolestarten er en
afgørende periode i et barns liv. Og en dårlig skolestart har konsekvenser for børn trivsel. iflg. En
undersøgelse som VIVE har gennemført til brug for Egmont fonden viser Bl.a. at et stigende antal børn
mistrives i skolen og hvert 3 barn syntes at skolestarten er svær.
https://www.egmontfonden.dk/den-gode-skolestart
Med den nuværende normering i FSFO betyder det at, det bliver vanskeligere for FSFO-pædagogerne at
arbejde med ”De styrkede pædagogiske læreplaner”. Det bliver ligeledes vanskeligt at arbejde med
sårbare børn og børn i udsatte positioner. At fremrykke FSFO kan medføre at denne børnegruppe, bliver
endnu mere udsat, og i værste fald får behov for skoleudsættelse. Et nederlag der kunne have været
undgået.
Børn i FSFO kræver ikke færre ressourcer fordi de er startet i FSFO. De skal selvfølgelig have samme
normering, som hvis de var blevet i børnehaven.
Børn udvikler sig bedst i trygge rammer og med stærke relationer til voksne, tæt på.
Grundlaget for den pædagogiske praksis i FSFO bygger på ” De styrkede pædagogiske læreplaner” og
Intentionerne er at pædagogerne i FSFO skal fortsætte det arbejde, som Dagtilbud har sat i gang.
Jo tidligere børn starter i FSFO jo lavere bliver gennemsnitsalderen og desto færre selvhjulpne børn er
der i børnehaven. Det har betydning ift. Normeringen og det daglige pædagogiske arbejde og det
udviklingspotentiale som er til stede, når børn er sammen på tværs af alder. Det bliver rigtig svært for de
små at “spejle” sig i de store når de ikke er der.
Det handler om at kunne realisere de tætte, nære relationer, at sikre børnenes medbestemmelse og
bruge den pædagogiske dømmekraft til, at sikre det som gruppen af børn har brug for. Derfor er
Normeringen for 0 – 6 år, herunder i FSFO, ALT afgørende.
I ”Evalueringen af forårsSFO 2021” anbefalede forældrene, normeringen som udviklingsområde. Vi
støtter forældrenes anbefaling. Forældretilfredsheden med FSFO er faldende i 2020 til 2021. Vi antager
at Corona-restriktionerne er en del af forklaringen.
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14. Reduceret åbningstid i børnehusene
Man bør være obs på at det kan presse forældrene yderligere.
15. Overskud på central pulje
Minimumsnormering betyder MINIMUM.
Minimum = absolut laveste normering. Man må gerne have større ambitioner på børns vegne i
Svendborg kommune.
Derfor vil det være af stor værdi, hvis man politisk, sigter efter en bedre normering end
Minimumsnorering.
16. Engangsbesparelse
Frem til og med 2020 har Dagtilbudsområdet været udsat for en årlig effektiviseringsbesparelse på
0,35%. Effektiviseringsbesparelserne har over årerne betydet en besparelse på ca. 7 pædagogstillinger.
For at værne om Dagtilbud, blev det politisk besluttet at stoppe effektiviseringsbesparelsen i Dagtilbud.
Vi vil ikke kunne holde til flere besparelser på normeringen.
Ved at lave en engangsbesparelse på 0,31 %, går man mod intentionen om at værne om normeringen i
Dagtilbud.
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge

(udfyldes efter behov)

19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
MED
Bestyrelse
Andet

TR-gruppen, PMF Fyn
Evt. generelle bemærkninger
Det er beklageligt at flere af reduktionsforslagene sætter Svendborg Kommunes ambition om tidlig
indsats under pres, hvilket kan betyde fremtidige øgede udgifter på det specialiserede område.
Udover høring på dagtilbudsområdet har vi valgt at kommentere på reduktionsforslaget vedr.
Temperaturnedsættelse i kommunale bygninger fra Teknik- og Erhvervsudvalget (CETS) da det har
indflydelse på dagtilbudsområdet.
Børn og personale i vuggestuer og til dels også i børnehaver opholder sig meget af dagen på gulvet. Ved
at nedsætte temperaturen kan det øge sygefraværet og dermed et øget behov for vikar. En reduktion i
CETS vil dermed kunne blive en øget udgift for dagtilbud.
SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Ved en nedlæggelse af kompetencecenteret, forsvinder mulighederne for at trække på specialområdets
kompetencer. Disse kompetencer kan være nyttige i arbejdet for at undgå at børn/unge segregeres pga.
manglende trivsel.
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR
PPR har været en uvurderlig sparrings- og samarbejdspartner i forhold til implementeringen af
mangfoldige læringsmiljøer.
For nylig er konsulentgruppen udvidet med 2 til 4 pædagogiske konsulenter, som arbejder tæt og
guidende på praksis fremfor som tidligere, hvor arbejdet har haft mere konsultativt præg. Arbejdet er
først nu ved at komme rigtigt i gang, så en nedlæggelse af 1 stilling vil betyde en serviceforringelse, som
kan medvirke til at personalet på skolerne bliver pressede og får svært ved at løfte opgaven omkring
mangfoldige læringsmiljøer.
3. Reduktion i fællestid
For at understøtte børn/unges udvikling og trivsel er det vigtigt med et tæt samarbejde mellem lærer og
det pædagogiske personale i skolerne således at der skabes læringsmiljøer der tilgodeser alle børn. Ved
at reducere i fællestiden forsvinder forudsætningen for et vigtigt udviklingsarbejde til gavn for alle børn
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
Det er i dag kun en mindre gruppe af unge (ikke uddannelsesparate) der har mulighed for vejledning i
forhold til valg af uddannelse. Det er bekymrende, da en stadig større del af unge lider af mistrivsel og
usikkerhed i forhold til deres fremtidige uddannelses- og jobmuligheder. Vi mener derfor der bør være et
øget fokus på erhvervsvejledning i folkeskolen
5. Administrativ central besparelse
Punktet er mangelfuldt beskrevet, så vi kan være nervøse for at der er opgaver som bliver
decentraliseret så ledere og personale på skolen får ekstra opgaver.
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6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
Det er svært at gennemskue om der foreslås at spare 1,8 lærerstilling og/eller 2,3 pædagogstilling og vi
bliver derfor bekymrede for om det overhovedet er muligt at opretholde niveauet for arbejdet med
mangfoldige læringsmiljøer, hvis dette reduktionsforslag gennemføres
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
Vi mener dette reduktionsforslag bør genovervejes, da de fysiske læringsmiljøer er vigtige for elevernes
trivsel og læring
8. Engangsbesparelse 2022
Dette reduktionsforslag vil have en yderligere konsekvens i forhold til den bekymring vi har beskrevet i
forhold til forslag 4
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
9. Administrative udgifter til tilsyn
Som der står i reduktionsforslaget så indebære tilsyn øgede krav til administration og dokumentation,
men hvis der menes at man kan udføre opgaven inden for nuværende budget, er dette et forslag som
rammer mindre på den direkte kerneopgave. Vi håber dog ikke at opgaven bliver decentraliseret så det
kan mærkes på dagtilbudslederne og/eller de pædagogiske teamledere.
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
Svendborg kommune er den kommune på Fyn, som giver størst tilskud til pasning af egne børn. I stort
set alle øvrige kommuner på Fyn er der allerede nu en harmonisering af tilskuddene til pasning af egne
børn og privat pasning. Efter en reduktion vil vi fortsat give et tilskud som ligger i den bedste/høje ende i
forhold til de øvrige Fynske kommuner.
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
Hvis det bevilliget budget kun har været delvist anvendt siden 2019 skal der blot være en
opmærksomhed på, at hvis behovet stiger, skal der tilføres midler igen.
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
Der skal være en opmærksomhed på at alle nyansatte tilbyde kursus i Aktive Børn i dagtilbud på 4 dage,
så hvis antallet at nyansatte overstiger 26 som der foreslås i reduktionsforslaget vil udgiften ligeledes
stige.
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Forårs-SFO har kun eksisteret i 2 år som begge har været under Corona-pandemien. Vi mener derfor at
det er for tidligt på nuværende tidspunkt at ændre på længden af Forårs-SFOen
Vi er bange for at det kan få vidtrækkende konsekvenser både for trivslen og læringen for børnene, hvis
de ikke er undervisningsparate eller modne nok til at mestre skolen.
De yngste børn vil blot være 5 år og nogle få måneder – altså på et niveau i deres udvikling, hvor de
endnu ikke er kommet til at skulle lære, men stadig er på et niveau hvor de blot leger for at lege og have
det sjovt.
Det at skulle indgå i et nyt fællesskab og i nye relationer så tidligt kan være en krævende opgave for et
barn. Barnet kan opleve sig utilstrækkelig både fagligt og socialt og i værste fald kan det skade barnet
selvværd og påvirke barnets skoletid i flere år.
At Forårs-SFOen rykkes til 1. marts vil ligeledes have en betydning for de tilbageværende børn i
børnehaverne, som vil være yngre og mangle de ældre børn at kunne spejle sig i samtidig vil der være
færre selvhjulpne børn i børnehaverne.
I børnehusene vil det også have en stor betydning at en fast medarbejder trækkes ud en måned mere.
Medarbejderen vil således være væk fra børnehuset i 5 måneder – altså næsten det halve af året, hvilket
kan give udfordringer i forhold til teamudvikling og pædagogiske udviklingsprocesser.
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I indstillingen af Forårs-SFOen nævnes at der i forårsmånederne er mange helligdage, som reelt betyder,
at tiden i Forårs-SFOen er kort og at der ved at rykke den én måned frem bliver mere tid til, at modtage
børn og skab gode pædagogiske læringsmiljøer inden børnene skal starte i 0. klasse/SFO. Vi mener ikke
det er vigtigt men derimod er normeringen vigtig i forhold til at skabe tætte og nære relationer så
børnene får en god start på deres skoleliv
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
En reduceret åbningstid kan have en stor betydning for familier der f.eks. arbejder udenfor Svendborg
Kommune og/eller de forældre der enten ikke kan aflevere/hente tidligere end de gør i dag.
Svendborg Kommune er i forvejen den kommune af de nævnte på Fyn med den korteste åbningstid. At
reducere i åbningstiden stemmer ikke overens med at Svendborg Kommunes ønske om at være en
attraktiv bosætningskommune for pendler familier.
15. Overskud på central pulje
Kravet om minimumsnormeringer (1 voksen til 3 vuggestuebørn og 1 voksen til 6 børnehavebørn) er ikke
opfyldt i Svendborg Kommunes aftale om bedre normeringer, så med de tildelte ekstra ressourcer ville vi
kunne komme tættere på målet
16. Engangsbesparelse
Siden 2010 har Svendborg Kommunes afdelinger og institutioner været underlagt et årligt
effektiviseringskrav på 0,25% som fra 20214 blev øget til 0,35%. I forbindelse med vedtagelsen af budget
2021 blev effektiviseringskravet fastholdt i Svendborg Kommune, dog ikke på dagtilbudsområdet.
Direktionen anbefalende senest i deres budgetprocedure for budget 2022-24, at man fastholder
effektiviseringsprocenten, men fortsat med undtagelse af dagtilbud. Begrundelsen da
effektiviseringskravet på de 0,35% blev fjernet på dagtilbudsområdet var det for, at sikre en bedre
normering, hvilket der modarbejdes hvis reduktionsforslaget på 0,31% vedtages trods det, at der lægges
op til, at det er en engangsbesparelse
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
17. Rationalisering af §11 indsatser
Vi kan være bekymret for denne besparelse, da vi ikke mener vi kender omfanget af den og hvilken
indflydelse det kan have for børn og familier på dagtilbudsområdet.
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge
19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Høringssvar til Svendborg Kommune vedr. sparekatalog
Det foreslås i Svendborg Kommunes sparekatalog, at Forårs-SFO fra 2023 fremrykkes fra 1. april til
1. marts.
Vi vil på det kraftigste opfordre til denne besparelse ikke gennemføres.
1. Vi ved erfaringsmæssigt at overgangene i børnenes liv kan være sårbare. Vi oplever, at
flere og flere børn udfordres i overgangen fra børnehave til skole. En del af børnenes
udfordringer skyldes manglende ’modenhed’ – kognitivt, socialt og følelsesmæssigt.
På den baggrund er vi bekymrede over, at overgangen fra børnehave til skole fremrykkes
med endnu en måned – kun 3 år efter indførelse af Forårs-SFO.
2. Begrebet ’minimumsnormeringer’ omtales meget for tiden. Konsekvensen af en tidligere
start for Forårs-SFO vil automatisk medføre dårligere normeringer for børnene.
På den baggrund anbefaler vi, at spareforslaget afvises og at man lader Forårs-SFO fortsætte i sin
nuværende form, indtil man har mere erfaring med Forårs-SFO i sin nuværende form.

Kim Buchardt, skoleleder Ida Holsts Skole
Per Wendelbo, skoleleder Øster Åby Friskole
Thomas Lisby, skoleleder Vester Skerninge Friskole
Jakob Ringgaard, skoleleder Ollerup Friskole
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Fælles fra MED udvalg og bestyrelser i det selvejende netværk Fyrtårnet

X MED
X Bestyrelse
Andet

Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR

(udfyldes efter behov)

3. Reduktion i fællestid
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
9. Administrative udgifter til tilsyn

(udfyldes efter behov)

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
Det er naturligvis ærgerligt, at der må reduceres i midler til efteruddannelse, midler der sikrer fortsat
udvikling. Men skal der spares, ser vi hellere, at der spares her, end at der spares på ”varme hænder” i
dagligdagen.
Hvis man tager en besparelse her, vil ventetiden til dette kursus bliver længere og netop dette kursus er
noget af det som sikrer, at alle personaler har fælles forståelse af den politiske indsats ”aktive børn i
dagtilbud”.
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Videre uddannelse er også et parameter for at være en attraktiv arbejdsplads og fastholdelse af
personale. At spare på videre uddannelse nu og her vil generere et behov på et senere tidspunkt.
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Vi appellerer kraftigt til at man ikke gennemfører dette forslag!
En måned for en voksen kan virke ubetydelig, men i et børneliv for et børnehave barn er denne måned
utrolig vigtig at få med i børnehaven. Det er vigtigt at alle børn oplever at blive store og parat til at
komme videre fra børnehavens rammer til Forårs SFO’en og i den sammenhæng betyder en måned
alverden.
Børnene der starter i Forårs SFO vil blive fra 5,3 år til 6,3. Naturligvis er der en spredning på et år, men
der er også stor forskel på børnenes følelsesmæssige, socialt og personlige udvikling.
Overgangsarbejde i børns liv bør være højere prioriteret og ikke en del af en besparelse. Normeringen i
Forårs SFO er lavere end i børnehaven. I børnehaven bliver de børn, der er indskrevet yngre og dermed
kræver de noget mere end dem som går ud. Herved kan man sige at arbejdsopgaven i dagtilbud vokser.
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
Hvis dette forslag gennemføres vil det få stor betydning for logistikken i mange familier, idet vi oplever at
hele åbningstiden benyttes i dag. Derfor anbefaler vi absolut ikke, at der reduceres her.
Det korte åbningstid (i forhold til nabokommuner) kan måske få betydning for bosætningen.
15. Overskud på central pulje
16. Engangsbesparelse
Vi anbefaler ikke en besvarelse her. Denne form for besparelser rammer kerneydelsen, som vi i disse år
netop har mulighed for at få op på et acceptabelt niveau via ”bedre normeringer/minimums
normeringer” – derfor er dette imod alt, hvad I som politikere ønsker at gøre for børne området.
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
17. Rationalisering af §11 indsatser

(udfyldes efter behov)

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge
19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
MED
Bestyrelse
Andet X

FTR for dagtilbud og skoler (BUPL, PMF Fyn, FOA)
Evt. generelle bemærkninger
Det beklageligt at flere af reduktionsforslagene sætter Svendborg Kommunes ambition om tidlig indsats
under pres, hvilket kan betyde fremtidige øgede udgifter på de specialiserede områder.
Temperaturnedsættelse i kommunale bygninger:
Her kunne vi ønske, at der ses mere konkret på den enkelte bygnings anvendelse. Børn og personale i
dagtilbud opholder sig meget af dagen på gulvet. Ved at sænke temperaturen er der en risiko for øget
sygefravær og dermed et forringet arbejdsmiljø. En reduktion i CETS vil derfor give en øget udgift for
dagtilbud.

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Vi anerkender at kompetencecenteret, grundet Corona, nærmest har været ikke fungerende så
læringsudbyttet har været sparsomt. Dog skal det påpeges at ved en nedlæggelse, forsvinder
mulighederne for at trække på specialområdets kompetencer. Disse kompetencer kunne være nyttige i
arbejdet med at undgå at børn og unge segregeres p.g.a. manglende trivsel.
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR
At nedlægge en stilling i PPR. Vil betyde en direkte forringelse af kerneopgaven og det vil medvirke til et
øget pres på medarbejderne.
For nylig er konsulentgruppen udvidet fra 2 til 4 pædagogiske konsulenter, som arbejder tæt og
guidende på praksis fremfor som tidligere, hvor arbejdet har haft mere konsultativt præg. Arbejdet er
først ved nu at komme rigtigt i gang, så en nedlæggelse af 1 stilling vil betyde en serviceforringelse, som
kan medvirke til, at medarbejderne på skolerne bliver pressede og for svært ved at løfte opgaven
omkring mangfoldige læringsmiljøer.
Vi frygter at dette udviklingsarbejde, vil lide et alvorligt knæk, som i første omgang vil ramme alle børn
og i særdeleshed børn i udsatte positioner.
3. Reduktion i fællestid
Fællestiden er et væsentligt element i de tidlige pædagogiske indsatser i indskolingen, på mellemtrin og i
udskolingen. Gennem et tæt samarbejde imellem lærer og pædagoger højnes undervisningens kvalitet
fordi de sårbare elever har stor glæde og gavn af pædagogernes understøttende tilgang i
undervisningen. En reduktion af fællestiden går direkte imod intentionerne i ”mangfoldige
læringsmiljøer”. Hvem skal gribe de børn, der falder ud af fællesskabet, når det pædagogiske personales
tid reduceres eller helt forsvinder?
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
I dag er det kun en mindre gruppe af unge, der har mulighed for vejledning i forhold til deres valg af
uddannelse. Det er dybt bekymrende, da en stadig større del af de unge lider under stor mistrivsel og
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usikkerhed i forhold til deres fremtid. Det har længe været italesat at det er nødvendigt med en øget
erhvervsvejledning i folkeskolen.
5. Administrativ central besparelse
Punktet er mangelfuldt beskrevet. Vi frygter at opgaverne bliver decentraliseret så ledere og personalet
på skolen får ekstra opgaver.
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
Sagsfremstillingen er misvisende. Det er svært at gennemskue om der foreslås at spare 1,8 lærerstilling
og/eller 2,3 pædagogstillinger.
Vi er bekymrede i.f.t. om det overhovedet bliver muligt at opretholde niveauet for arbejdet med
mangfoldige læringsmiljøer, hvis man gennemfører de udmeldte besparelser.
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
Man bør genoverveje denne besparelse, da det æstetiske og fysiske læringsmiljø er vigtigt for elevernes
trivsel og læring og understøtter endvidere mangfoldige læringsmiljøer.
8. Engangsbesparelse 2022
Dette spareforslag vil have en yderligere konsekvens i forhold til de bekymringer vi har beskrevet i
forslag 4.
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
9. Administrative udgifter til tilsyn
Dette reduktionsforslag må ikke betyde en forringelse ift. kerneydelsen. Reduktionsforslaget må ikke
betyde decentralisering af opgaver i.f.t. dagtilbudsledere, teamledere og HK’er, da det vil kunne få
direkte indflydelse på de pædagog faglige opgaver, der understøtter fagligheden i det enkelte dagtilbud.
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
Svendborg kommune har i forvejen en høj betaling for pasning af egne børn
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
Man skal være opmærksom på at hvis behovet stiger, skal der tilføres midler igen.
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
Der skal være en opmærksomhed på at alle nyansatte tilbydes kursus i Aktive Børn i Dagtilbud.
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Hvis de ældste børn forlader børnehaven 1 måned tidligere betyder det, at den tilbageblevne
børnegruppe i børnehaven bliver yngre og stiller krav til øgede personaleressourcer i børnehaven.
Vi ved at overgangen fra dagtilbud til Forårs-SFO stiller store krav til børns kompetencer indenfor
socialisering, selvregulering, selvhjulpen hed, arbejdshukommelse og koncentrationsevne samt det at
kunne modtage kollektive og individuelle beskeder.
I børnehuset vil det også have en stor betydning at en fast medarbejder trækkes ud en 1 måned mere.
Medarbejderen vil således være væk fra børnehaven i 5 måneder – altså næsten det halve af året, hvilket
kan give udfordringer i forhold til teamudvikling og pædagogiske udviklingsprocesser.
Vi mener derfor at der er behov for yderligere erfaring med den nuværende længde af Forårs-SFO inden
der kigges på en evt. udvidelse.
At presse børn endnu 1 måned tidligere ind i ”skoleverdenen”, som nogle måske endnu ikke er klar eller
modne til, kan få store konsekvenser. Man kan ikke forcere børns udvikling.
Vi ved fra undersøgelser (VIVE) at et stigende antal børn mistrives i skolen og hvert 3. barn syntes at
skolestarten er svær. Der nævnes i sagsfremstillingen at medarbejderne i Forårs-SFO får bedre tid til at
modtage børn, hvis startdatoen rykkes til d. 1. marts. Det er ikke et spørgsmål om at man starter 1 mdr.
før, men det er afgørende med bedre normeringer i Forårs-SFO. I ”Evalueringen af forårs SFO 2021”
anbefalede forældrene, normeringen som udviklingsområde. Forældretilfredsheden med Forårs-SFO er
falden i 2020 til 2021. Vi antager at Corona-restriktionerne er en del af forklaringen. I 2020 var der færre
børn pr. voksen, altså en bedre normering.
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
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At reducere i åbningstiden stemmer ikke overens med Svendborg Kommunes ønske om at være en
attraktiv bosætningskommune for pendler familier.
15. Overskud på central pulje
Vi skal gøre opmærksom på at det ikke bør være en fremtidig besparelse, da der med de tildelte
ressourcer, er lang vej til, at opfylde kravet om minimumsnormeringer.
16. Engangsbesparelse
For at værne om dagtilbud, blev det politisk besluttet at stoppe effektiviseringsbesparelsen i dagtilbud.
Vi vil ikke kunne holde til flere besparelser på normeringen. Ved at lave en engangsbesparelse på 0,31%,
går man mod intentionen om at værne om normeringen i dagtilbud.
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
17. Rationalisering af §11 indsatser
Vi kan være bekymret for denne besparelse, da vi ikke mener vi kender omfanget af den og hvilken
indflydelse det kan have for børn og familier på dagtilbudsområdet.
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge
19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022

Høringssvar afgivet af Øhavets Lærerkreds

Generelle bemærkninger
Skoleforvaltningen og politikere har i fællesskab stemplet ind på de pædagogiske
bevæggrunde for udviklingen af de mangfoldige læringsmiljøer og allerede nu er det
meget tydeligt, hvor meget den nuværende form udfordre og presser medarbejdere og
elever rundt på skolerne. Udfordringerne skyldes blandt andet manglende ressourcer til at
løfte opgaven og nu vil man i spareforslaget skære yderligere i ressourcen - det vil uden
tvivl presse både arbejdsmiljøet og undervisningsmiljøet yderligere på skolerne.
Der arbejdes allerede nu benhårdt for at udfolde mangfoldighed i læringsmiljøerne rundt
på kommunens skoler, og derfor vil det uden tvivl give yderligere udfordringer, når
hovedparten af spareforslagene på skoleområdet vil begrænse os yderligere i at løse
opgaven med de mangfoldige læringsmiljøer - det kommer til at koste på den lange bane.
SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Der er mange der har særdeles gode erfaringer med kompetencecenteret og de har
beriget lærerne ift. mangfoldige læringstilgange, som har giver mange udfordringer rundt
på skolerne i vores kommune.
Flere skoler er ved at opbygge intern kapacitet - blandt andet ved uddannelse af egne
vejleder i mangfoldige læringsmiljøer. Det er grundlæggende vigtigt at samle
kompetencerne på skolerne - hvor de tætte relationer er og hvor ressourcerne er nemmere
tilgængelig og til gavn for flere lærer på skolen.
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR
Der er brug for hjælpe og sparring til de forskellige udfordringer på skolerne, men det er
vigtigt at ressourcerne er lokalt på skolerne - praksisnært. Vi anbefaler, at man flytter
ressourcerne fra PPR ud lokalt på skolerne.
3. Reduktion i fællestid
Ressourcerne til fælles tid er et væsentligt element i vores tidlige pædagogiske indsatser i
indskolingen. Den tidlige indsats højner undervisningens kvalitet og spiller en afgørende
rolle for vores mangfoldige læringsmiljøer.
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
Vi finder det vigtigt at fastholde, at der er behov for midler til lærere i folkeskolen for at
komme i mål med de høje forventninger, som både vi på skolen og forældre og politikere
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har. Vigtigt fortsat at gøre folkeskolen til første valgte - så attraktiv som mulig.
5. Administrativ central besparelse
Ingen kommentarer
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
På baggrund af den politiske omkring de pædagogiske bevæggrunde for udviklingen af de
mangfoldige læringsmiljøer - vil det være en rigtig skidt beslutning at spare her på dette
tidspunkt jf. vores indledning – det er virkelig brug for et ”boost” NU.
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
Personaleressourcer er meget vigtigere end de mulige fysiske tiltag.
8. Engangsbesparelse 2022
Ingen kommentar
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Tved Børnehus

MED
Bestyrelse:
Næstformand Kim
Augustsen
Andet: Leder

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

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Med stigende behov for indsatser – er dette ikkke et forslag vi kan tilslutte os.
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR
Med stigende behov for indsatser – er dette ikkke et forslag vi kan tilslutte os.
3. Reduktion i fællestid
Pædagogisk indsats – vigtigt at beholde
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
Ingen kommentarer
5. Administrativ central besparelse
Ingen kommentarer
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
Ingen kommentarer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
Ingen kommentarer
8. Engangsbesparelse 2022
Ingen kommentarer
SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
9. Administrative udgifter til tilsyn
Det må kunne gøres evt. hvert andet år hos de velfungerende insttutioner, således at dert udgør en
besparelse.
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
Ingen kommentarer
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
Pædagogisk indsat – vigtigt.
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
Som udgangspunkt, bør uddannet pædagogisk personale vide en del af det pensum der undervises i.
Sanser, udvikling, motorisk udforldelse, er viden vi besidder i forvejen. Det bør evt. lægges ud til
dagtilbud, i hvor stor en del af tiden med børnegruppen, der bruges på ”aktive kroppe”. Dette kan man
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forvente dagtilbuddene dokumenterer skriftligt og med fotos til de tilsyn hvor vi skal sende materiale på
forhånd.
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Nej – børnene skal være store for tidligt i forvejen 14. Reduceret åbningstid i børnehusene
Behovet er stort for pasning hos udarbejdende forældre
15. Overskud på central pulje
Ingen kommentarer
16. Engangsbesparelse
Ingen kommentarer
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
17. Rationalisering af §11 indsatser
Nej – der er stigende behov for støtte til børn og familier
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge
Nej – der er stigende behov for støtte til børn og familier
19. Omlægning af STU-området
Ingen kommentarer
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
Dette lyder som en relevant ide.
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022
Høringssvar afgivet af
Bestyrelsen i Børnegården i Ollerup
MED
Svendborgvej 3D
Bestyrelse
5762 Vester Skerninge
Andet
Evt. generelle bemærkninger
Der er et generelt ønske om, at hvis der skal foretages besparelser, så skal der spares på de områder, som
ikke rammer børnene direkte, men indirekte via "papirspenge". Bestyrelsen ønsker IKKE, at der sker
besparelse ved indførelse af endnu tidligere Forårs-SFO, da det har stor betydning for børnenes trivsel samt
fortsatte udvikling (Se uddybende begrundelse under punktet). Desuden ønskes der IKKE besparelse på
åbningstiderne, da det er en væsentlig forringelse for forældre (Se uddybende begrundelse under punktet).

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR

(udfyldes efter behov)

3. Reduktion i fællestid
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse 2022
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SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
(udfyldes efter behov)
9. Administrative udgifter til tilsyn
Det er bestyrelsens opfattelse, at en besparelse på dette punkt vil påvirke børnene mindst muligt, da der
er tale om "papirspenge".
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
Jvf. oplæg fra administrationen virker det som om, at denne besparelse vil være hensigtsmæssig af
gennemføre, uden der sker påvirkning af børnenes hverdag.

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
En besparelse på dette punkt vil ikke påvirke eller forringe børnenes hverdag. En besparelse på dette
område vil derfor kunne implementeres uden serviceforringelser for børn, forældre eller medarbejdere.
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts
Bestyrelsen finder, at en besparelse på dette område, vil være på bekostning af børnenes trivsel.
For børnehavebørnene vil det betyde, at gennemsnitsalderen er faldende, og derved kræves der
flere ressourcer.
Et skift til skole er et stort skift for et barn! Bestyrelsen frygter, at besparelsen specielt vil ramme de
børn, som ikke er særlig gamle eller har mindre eller større udfordringer i hverdagen. Flytningen til
nye omgivelser, nye kontaktpersoner og en hel ny struktur er for mange børn en stor ændring.
Den manglende normering vil have betydning for de børn, som har brug for denne sidste periode i
børnehaven med bedre normeringer til at blive klar til de nye udfordringer, som et skift til skolen vil
være.
Al forskning viser, at en tidlig indsats, god normering og fokus på det individuelle barn, har
betydning for dets fremtidig udvikling (De bliver billigere i drift på den lange bane).
En måned kan for en voksen virke uvæsentligt, men for et barn på mellem 5 år og 2 måneder og 6
år og 2 måneder, er en måned en vigtig del af deres liv - specielt jo yngre de er.
Bestyrelsen kan frygte, at besparelsen på dette område vil betyde flere børn, der får en svære
skolestart samt en mindre stigning i skoleudsættelser.
Bestyrelsen har svært ved at genkende det positive billede, som administrationen har forelagt
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dette forslag. En udskydelse af af Forårs-SFO's opstart kan ikke begrundes i antal helligdage i løbet
af perioden.
Det er desuden en væsentlig serviceforringelse, at forældre skal betale for en børnehaveplads og
dermed følgende normering, når den faktiske normering er forringet.
Det er desuden betænkeligt at foretage besparelser på dette område, når der ikke er et fuldt
overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med dette.
14. Reduceret åbningstid i børnehusene
Bestyrelsen finder, at en reduktion i åbningstiderne vil være en væsentlig forringelse af servicen.
Specielt vil det påvirke de forældre, som har fuldtidsjob som ligger langt fra
dagplejen/institutionen. Disse forældre presses til at skulle finde andre personer til at hente deres
børn.
Ift. at Svendborg Kommune gerne vil være en tilflytter-kommune, vil det blive vanskeligere at
tiltrække nye børnefamiler, hvis der sker forringelser på bl.a. dette område.
15. Overskud på central pulje
Bestyrelsen ser gerne, at der foretages en besparelse på dette område frem for andre områder,
som rammer børnene.
16. Engangsbesparelse
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag
17. Rationalisering af §11 indsatser
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge

(udfyldes efter behov)

19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser
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Danske Handicaporganisationer – Svendborg
v. formand Christian Ditlev Reventlow, Løgeskov 76, 5771 Stenstrup
Telefon: 2967 5724, E-mail: dh-svendborg@handicap.dk
Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/svendborg

25. nov. 2021

Til Handicaprådet, Svendborg kommune

Høringssvar fra DH-Svendborg vedr. Rammebesparelser til budget 2022
Generel bemærkning:
DH har i dette høringssvar alene søgt at forholde sig til områder, der har direkte relevans i forhold til de målgrupper af borgere, der er omfattet af DH’s medlemsorganisationer. Der er således i de fremlagte besparelsesforslag emner, der ikke eller kun i begrænset omfang vil betyde serviceforringelser for medlemmer af DH’s
medlemsorganisationer. I disse tilfælde er der ikke udarbejdet bemærkninger, men alene anført en summarisk
bemærkning.
I enkelte tilfælde er der lavet reduktionsforslag, der – på den ene eller anden måde – indebærer mulighed for en
positiv omstilling eller som har karakter af regnskabserfaringer. DH anbefaler disse gennemført.
DH har ingen bemærkninger til forslag vedr. reduktioner på Miljø- og Naturudvalgets, på Teknik- og Erhvervsudvalgets, på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets, Kultur- og Fritidsudvalgets og Økonomiudvalgets områder.

Børn og ungeudvalget
Skolerne
Nr

Emne

Bemærkning

1, 2, 3 Nedlæggelse af
Fælles bemærkning vedr. punkterne 1, 2, 3 og 6
og 6
kompetencecenter
DH er bekymret for planerne om nedlæggelse af kompetencecentret og de øvriNedlæggelse af 1 ge reduktioner, der alle risikerer at få negativ påvirkning i forhold til de svageste
stilling på PPR
børn, herunder børn med særlige behov, autisme, ADHD og udviklingsforstyrrelser.
Reduktion i fællestid
Personalet på skolerne risikerer at komme i metode-nød, dvs uden faglig opbakning i forhold til at kunne varetage inklusionsopgaver af elever med særlige beBesparelse på
hov. Dette vil ydermere kunne betyde senere vanskeligheder, når eleverne overboost af mangfol- går til mellemtrinnet og udskolingen med risiko for dyrere og mere omkostdige læringsmilningstunge elevforløb samt negative personlige konsekvenser for den enkelte
jøer
elev, der vil mangle nødvendig støtte til at nå ud over sit udviklingspotentiale.
I forhold til reduktion i fællestid vil det tilsvarende have negativ effekt på de
svageste unge, der risikerer at opleve manglende støtte i dagligdagen.
For så vidt angår forslag 4-5 samt 7-16 har DH ingen bemærkninger, da punkterne anses for uden for DH´s område.
DH er talerør for handicaporganisationerne og repræsenterer alle typer af handicap - fra hjerneskade og gigt til udviklingshæmning og sindslidelse.
35 handicaporganisationer med cirka 340.000 medlemmer er tilsluttet DH.
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Familie, Børn og Unge
Nr

Emne

Bemærkning

17

Rationalisering
af §11-indsatser.

Anbefales af DH

18

Effektivisering
af samlet administration

DH kan som udgangspunkt godt anerkende en vis mulighed for effektivisering,
men påpeger, at dette ikke må indebære en sådan reduktion at personalets mulighed for nødvendig efteruddannelse forringes væsentligt. Herunder ønskes der fokus på fortsat mulighed for sikring af nødvendig indsats på retssikkerhedsområdet for at minimere ankesager fx ved sager med tabt arbejdsfortjeneste, hjemmetræning og andre indsatser for børn og unge med funktionsnedsættelser.

19

Omlægning af
STU-området

Anbefales af DH

20

Reducering af
eksterne indsatser

Ingen bemærkning

Social og sundhedsudvalget
Ældreområdet
Nr

Emne

Bemærkning

6

Sygeplejeklinikker

Yderligere omlægning af hjemmesygepleje. Ud fra vores erfaringer er det en stor
ekstra byrde, og medfører risiko for yderligere svækkelse / sygdomspåførsel, hvis
svage ældre/syge skal transportere sig til en klinik i stedet for at modtage fx sårpleje og anden hjemmesygepleje i hjemmet. En reduktion på området vil derfor
forudsætte en klar præcisering af servicemål, hvor der tages højde for sikring af
at de svageste borgere, der har vanskelighed ved selv at kunne transportere sig
fortsat vil kunne modtage sygepleje i hjemmet. Den aktuelle kvalitetsstandard
rummer ikke en sådan beskrivelse.

DH har ingen bemærkninger vedr. forslag 1-5 og forslag 7-12, idet de disse anses for udenfor DH’s primære
område.
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Socialområdet
Nr

Emne

Bemærkning

15

Udsattesygeplejerske

DH finder, at forslaget er betænkeligt. Området vedrører nogle af de mest udsatte
borgere og – uanset at dette ikke er en skal-opgave – så er det betænkeligt, at der
ikke vil være mulighed for at kontakte sygeplejefagligt personale hele året og i
hele kommunen.

17

Reduktion Impuls

DH kan ikke støtte den foreslåede reduktion i åbningstid. Ifølge oplægget er aktuel åbningstid koncentreret mandag, onsdag, torsdag og søndag. En reduktion,
således at der ikke holdes åbent søndag vil efterlade brugerne med en lang periode fra torsdag eftermiddag til mandag eftermiddag uden mulighed for at trække
på støtte i aktivitets- og værestedet. Der argumenteres i oplægget med, at ingen af
de øvrige aktivitets- og væresteder i kommunen har åbent om søndagen. Det er
dog DH’s opfattelse, at den brugergruppe, der frekventerer Impuls i endnu højere
grad end de øvrige tilbud er en udsat målgruppe med overvægt at psykiske problemer, ensomhed mv.

19

Fritidstilbud

DH kan ikke støtte den foreslåede reduktion, der vil fjerne fritids- og aktivitetstilbud til en lang række af de allermest udsatte borgere, der uden de muligheder, der
ligger i deltagelse i disse aktiviteter risikerer yderligere sociale problemer i form
af misbrug, ensomhed og inaktivitet. Ved drøftelsen i DH blev anført, at man risikerede en forsumpning af området.

21

Fælles psykolog

Det er DH’s opfattelse, at forslaget er betænkeligt. Der er tale om 2 komplekse
målgrupper, der hver for sig har behov for indsats. Såfremt forslaget gennemføres, risikeres afsmittende effekt for såvel familieområdet og psykiatri- og udsatteområdet.

23

Styrkelse af indsats

DH ser som udgangspunkt positivt på forslaget om at udvikle forebyggende og
rådgivende indsatser til udsatte voksne, som det beskrives i forslaget. Herunder
også muligheden for at nå yderligere grupper af borgere, hvor der ikke er tung
administration tilknyttet ordningerne.
Bagsiden er, imidlertid, at indsatser i forhold til §12 ikke er omfattet af de samme retssikkerhedsgarantier, som er tilfældet med §85-området. Det er korrekt,
som anført i forslaget, at borgere, der – såfremt forslaget gennemføres – vil blive
visiteret fra et §85-tilbud til et kommende §12-baseret tilbud vil kunne anke dette, men i en fremtidig situation vil borgere, der ny-henvender sig og vil være
omfattet af et nyt §12-baseret tilbud ikke have den samme retsbeskyttelse, såfremt den pågældende oplever behov for at klage over den kommunale ydelse.
Der henvises her til servicelovens §82 A stk 2, der må antages at være tilsvarende gældende i forhold til servicelovens §12.
DH nærer ikke de samme retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved en evt
omlægning af §85-tilbud til §104-tilbud, men påpeger, at der fortsat skal være
mulighed for at få optræning og hjælp til udvikling af færdigheder, såfremt der
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er borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
eller særlige sociale problemer har behov herfor. Et område, der ikke er omfattet
af §104, der omfatter aktivitets- og samværstilbud.
DH har ingen bemærkninger til forslag 13-15, 16, 20 og 25-27 idet punkterne enten anses for uden for DH’s
område eller kun i begrænset omfang må antages at medføre negative konsekvenser for personer omfattet af
DH’s målgrupper.
Vedr. forslag 18, 22 og 24 anbefales disse gennemført.
Sundhedsområdet
Nr

Emne

Bemærkning

28

§18

DH tager klart afstand til en reduktion af støtten til de frivillige foreninger inden
for det social- og sundhedsmæssige område. Disse foreninger gør en fremragende
forebyggende og aktiverende indsats for en lang række brugergrupper, hvilket er
til stor menneskelig fordel for den enkelte – og til økonomisk gevinst for kommunen i form af mindskede behov for indsatser.
I særlig grad vil der være stor bekymring, såfremt såvel dette forslag som forslag
19 gennemføres.

Vedr. forslag 29 anses dette for at ligge uden for DH’s område. Forslag 30 er formentlig en god ide og anbefales derfor fra DH’s side. Vedr. forslag 31 har DH ingen bemærkninger.
Med venlig hilsen

Christian Ditlev Reventlow
Formand, DH-Svendborg
Tlf.: 2967 5724
Mail: dh-svendborg@handicap.dk
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Social- og Sundhedsudvalget

Sagsid: 17/8957

Handicaprådet

30. november 2021

Høring vedrørende besparelser Budget 2022
Handicaprådet kan tilslutte sig høringssvaret fremsendt fra DH Svendborg.

Venlig hilsen
Handicaprådet
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