
 

Høringssvar vedrørende Sparekataloget 2023  

fra Distriktsbestyrelsen i Baltorp 

  

  

Kære Børn og Skoleudvalg 

          

Vi har gennemgået sparekataloget og de emner der er relevante for vores 

område. 

  

  

 General besparelse på dagtilbudsområdet - BSU-B23-01  

Distriktsbestyrelsen mener at det vil være et tilbageskridt for vores børn 

og den øget opmærksomhed der heldigvis er kommet på området, små 

børn der ikke har fået den rigtige tilknytning, og den rigtige start på livet, 

vil i sidste ende blive dyrere for kommunen. 

 Vejen til minimumsnormeringer på 1 – 3 i vuggestue og 1 – 6 i 

børnehave vil blive meget lang. Børn har brug for nærværende 

omsorgsfulde voksne tæt på børnene for at sikre deres trivsel. Der er en 

stigning i børns mistrivsel, så vil være den helt forkerte vej at gå. 

Investering i små børn trivsel og udvikling er helt afgørende for børns 

trivsel videre i livet. En besparelse i dette omfang vil helt åbenlyst betyder 

færre voksne, da den meget beskedne ramme ikke står mål med 

inflationen og rammen har været ramt af besparelser.  

Ambitionerne om et godt børneliv i Børne-ungestrategien står ikke mål 

med denne besparelse.  

Distriktsbestyrelsen er meget bekymret for konsekvenserne ved dette 

forslag også i rekrutteringsøjemed. 

Og den opmærksomme læser kan konstatere at den generelle besparelse, 

svarer til de midler der skulle komme med minimumsnormeringen. 

Vi har diskuteret hvilken opgaver der kunne bortfalde i den generelle drift, 

ud over den faste normering. 2,4 mil. vil uden tvivl påvirke den faste 

normering, hvilken vi mener vil være problematisk på børnene. 

  



Distriktsbestyrelsen mener, at økonomi skal ses i forhold til opgaver, så 

når der er tale om besparelser så må der ses på hvilke opgaver der kan 

justeres, ændres eller bortfalde. 

  

  

 SAMSPAL på dagtilbudsområdet, BSU-B23-02 

Distriktsbestyrelsen er ikke klar over hvad gavn vi kunne have fået af 

SAMSPAL, da vi endnu ikke kender til indsatsen. Vi er dog opmærksomme 

på, hvordan medarbejderne i dagtilbud vil få viden, når det ifølge 

besparelsen vil betyde at junibakkens ved besparelse IKKE vil kunne 

anvende deres viden til udbredelse af metoder/læring. 

  

 Ophævelse af den udvidede åbningstid i dagtilbud – BSU-B23-03  

 

Distriktsbestyrelsen vil påpege behovet for at distriktet har fleksibilitet 

vedrørende åbningstider for at kunne tilgodese flest mulige forældre. 

I vores distrikt har mange familier både brug for den tidlige og sene 

åbnings tid, men vi kan justere de forskellige huse på baggrund af en 

noget mere opdateret brugerundersøgelse end den der er refereret til i 

sparekataloget (2016) 

Vi mener det er farbar vej at gå, vi har jo i Ballerup et ønske om at være 

”virksomheds” venlige – en mindre åbningstid gør os mindre fleksible. 

  

  

 Forældre skal selv medbringe bleer – BSU-B23-04  

 

I vores forældrebestyrelse siger vi nej tak til dette. Som der står skrevet, 

så betaler vi forældre i Ballerup kommune i forvejen det maksimale i 

forældrebetaling, og vil mene at indførelse af dette vil blot skabe en 

masse administrativt arbejde for personalet, som vi mener er 

unødvendigt, da deres ressourcer i højere grad skal bruges på børnene og 

ikke “jagte” forældre med informationer om manglende bleer, plads osv.   

  

 Kulturtjenesten på dagtilbudsområdet – BSU-B23-05  

 



I forhold til de få midler der er til børneaktiviteter på rammen, har det en 

væsentlig betydning for børnenes udvikling, at der ikke vil forekomme 

kulturelle oplevelser. Der er desuden allerede forslag til besparelser på 

KFU-B23-03, 04, 05, 06, 07 og 08 som vi kan læse alle også omhandler 

institutioner – forskning har vist at der er en lang række fordele ved at 

give børn mulighed for at beskæftige sig med kunst og kultur i 

hverdagen. De får flere personlige, faglige og sociale kompetencer, de 

klarer sig bedre som voksne, og de har en positiv effekt på 

samfundsøkonomien.  Men trods alt bedre end at tage hænder fra 

kerneopgaven. 

  

 Kortere åbningstid i dagtilbud – BSU-B23-15    

  

Distriktsbestyrelsen vil påpege behovet for en stor fleksibilitet i distrikt 

vedrørende planlægning af åbningstiden og det vil kræve økonomi i en 

overgangsperiode.  

Distriktsbestyrelsen undrer sig over beregningen, da besparelsen virker 

rimelig høj. Bemandingen er forskellig henover en dag, så hvis der 

beregnes hvad en time gennemsnitligt koster, så vil der ske en besparelse 

på normeringen i den øvrige åbningstider.  

En time i ydertimerne koster mindre end midt på dagen.   

Dernæst tænker vi, at dette ikke vil tiltrække småbørnsfamilier til 

kommunen, da det vil være svært at få hverdagen til at hænge sammen 

såfremt man vil holde kortere åbent.  

   

Andre områder: 

 Mindre gulvvask – ØKU-B23-01 

Vi er forundret over at der beskrives at det ikke vil have en indflydelse på 

sundhedsforholdene. I institutioner hvor både børn, forældre og 

personalet går ind og ud flere gange dagligt, er den daglige gulvvask i 

særdeleshed vigtig. I institutionerne er der altid mange bakterier og stor 

smittefare. Den daglige rengøring, er med til at mindske bakteriefloraen, 

og dermed nedsætte smittefaren. Hvilket vi jo tydeligt er blevet gjort 

opmærksom på de sidste 2,5 år ifm. COVID-19 smitten. Dernæst 

bekymrer vi os også over arbejdsmiljøet for personalet, da ingen vil bryde 

sig om at skulle sidde på et gulv som er beskidt. Der vil skabe flere syge 

børn og flere sygedage hos personalet, så i sidste ende vil det koste mere 

end der i forslaget beregnes at spare.  



 Mindre vinduesvask – ØKU-B23-05 

Vi er forundret over at der som konsekvens for dette, står at det ikke vil 

have en indflydelsen for hygiejnen, da børn i dagtilbud har stor berøring 

med vinduer og der derfor vil være større risiko for smittefare såfremt 

man nedsætte denne rengøring. Og endnu en gang må vi påpege at dette 

også påvirker personalets arbejdsmiljø.  

  

 Sænkning af temperaturen i kommunale bygninger ØKU-B23-11 

 

Der henvises til standarder, men små vuggestuebørn opholder sig på 

kolde gulvet, da der ikke er varme i gulvet i langt de fleste 

vuggestuegrupper. Så distriktsbestyrelsen ser det ikke som en mulighed 

at sænke temperaturen med henblik på små børns sundhed og trivsel.  

Bygningerne er af ældre dato, så der forekommer en del træk og 

kuldebroer – det må desuden påpeges, at vi rent faktisk har bygninger 

som er 30 år gamle, som aldrig var tiltænkt skulle være permanente, og 

de derfor ikke er nok isoleret.  

  

  

  

  

Venlig hilsen  

  

På vegne af distriktsbestyrelsen  

Helle Kristensen – Distriktsleder 

Christina Sara Tang Hansen- Formand distriktsbestyrelsen 

  

  

  

  

  

 

 


