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Høringssvar vedrørende Sparekataloget 2023  

fra Distriktsbestyrelsen i Skovvejen. 

 
 

Vedrørende Børne og Skoleudvalget: 

 

 
 General besparelse på dagtilbudsområdet. 

Distriktsbestyrelsen vil på det kraftigste advare mod en sådan besparelse 

på dagtilbudsområdet. Vejen til minimumsnormeringer på 1 – 3 i vug og 

1 – 6 i bh vil blive meget lang. Børn har brug for nærværende omsorgs-
fulde 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. 

 

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. 

Derfor kan nedenstående bringes i spil med følgende kommentarer: 

 

 SAMSPAL på dagtilbudsområdet  
Distriktsbestyrelse er dog opmærksomme på, hvordan medarbejderne i 

dagtilbud vil få specialpædagogisk viden, når det ifølge besparelsen vil 

betyde at junibakkens IKKE skal anvende deres viden til udbredelse af 

metoder, læring. 

 
 Ophævelse af den udvidede åbningstid i dagtilbud  

Distriktsbestyrelsen vil påpege behovet for at distriktet har fleksibilitet 

vedrørende åbningstider for at kunne tilgodese flest mulige forældre. 
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 Forældre skal selv medbringe bleer  
Ved evt. ophævelse fremhæver distriktsbestyrelsen en opmærksomhed 

på hvordan dette rammer økonomisk for sårbare familier.  

 

 Kulturtjenesten på dagtilbudsområdet  
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. 

 
 Kortere åbningstid i dagtilbud  

Distriktsbestyrelsen vil påpege behovet for en stor fleksibilitet i distrikt 

vedrørende planlægning af åbningstiden og det vil kræve økonomi i en 

overgangsperiode.  
Distriktsbestyrelsen vil påpege behovet for en stor fleksibilitet i distriktet 

vedrørende planlægning af åbningstiden og det vil kræve økonomi i en 

overgangsperiode. Distriktsbestyrelsen undrer sig over beregningen, da 

det i spareforslaget konstateres, at en gennemsnitstime koster 4 mio., 

men man samtidig mener at kunne spare 4 mio. ved at forkorte åbnings-
tiden med en time. Det kan kun være i ydertimerne åbningstiden reduce-

res, og da disse er besat med betydelig mindre personale end gennem-

snittet, vil det ikke udløse den ønskede besparelse. Såfremt man vælger 

at vedtage denne besparelse, er det vigtigt at den reelle besparelse be-
regnes, da en besparelse på 4 mio. vil ramme bemandingen generelt i 

børnehusene og ikke kun den ene time åbningstiden forkortes.   

 

 Rammebesparelse på Kasperskolen  
Her er ikke tale om opgavebortfald. Distriktsbestyrelsen kan ikke anbe-

fale besparelser på børn og unge med særlige behov.  Konsekvenserne 

er skitseret - Langsigtet kan der være tale om betydelige udgifter, så-

fremt eleverne ikke i samme omfang som nu kommer videre i uddan-

nelse og job. 
 

Andre områder: 

 Sænkning af temperaturen. 

Der henvises til standarder, men små vuggestuebørn opholder sig på 
kolde gulvet, da der ikke er varme i gulvet i langt de fleste vuggestue-

grupper. Distriktsbestyrelsen ser det ikke som en mulighed at sænke 

temperaturen med henblik på de 0 – 3 årige børns sundhed og trivsel. 

Distriktsbestyrelsen anbefaler undersøgelse af temperaturene i Børnehu-
sene inden sådan en beslutning træffes. Bygningerne f.eks. i Skovvejen 

er af ældre dato, så der forekommer en del træk og kuldebroer. Muligvis 

kan der ske en mindre sænkning af temperaturen omkring børnehave-

børnene.  
 

Venlig hilsen  

På vegne af distriktsbestyrelsen  

Susanne Froberg – Distriktsleder 

Kasper Halling - Formand distriktsbestyrelsen 
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