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Dagplejens forældrebestyrelse ønsker at uddybe vores aktuelle overvejelser vedrørende 
sparekataloget 2023 med henblik på besparelser på dagtilbudsområdet. Vi har derfor udarbejdet 
et høringssvar til Ballerup Kommune.  

Forældrebestyrelsen vil gerne henlede opmærksomheden på, at strukturen i dagplejen retter sig 
godt mod at tage sig af børn med eller uden særlig behov. Nogle børn har brug for større tryghed 
end andre børn, og det er vigtigt, at vores kommune omfavner dé børn, som har brug for ekstra 
omsorg, og gerne tidligt i processen.  

Forældrebestyrelsen anerkender kommunens intentioner om at spare på en lang række 
områder, netop for at fokusere på de områder, hvor der er behov for en ekstra indsats.  

Det er dermed vores vurdering, at der ikke bør ske en besparelse på SAMSPAL området og/eller 
på området vedrørende kulturtjeneste, da det netop er her, at der skal være stor fokus på 
børnenes trivsel og glæde.  

Det er forældrebestyrelsen vurdering, at det er essentielt, at børneinstitutioner i Ballerup 
Kommune har en høj kvalitet, så børnene færdes i et trygt miljø, hvilket skaber et godt 
fundament i barnets liv. 

Vi lægger vægt på, at det ville ramme børnene mindst muligt ved at ophæve den udvidede 
åbningstid i dagtilbud, da rammerne for arbejdslivet har ændret sig meget til en mere fleksibel 
arbejdsplads/levende arbejdsplads. Det vurderes derfor, at det vil være et oplagt området, at 
spare nogle udgifter.  

Ligeledes er det vores vurdering, at forældre selv kan medbringe bleer, når der er tale om 
pasning af børn fra 3 år og op efter. Det vurderes derfor, at det vil være et oplagt området, at 
spare nogle udgifter. Det vil formentligt ramme en lang række børnefamilier på økonomisk plan, 
hvis det gælder generelt på dagtilbudsområdet fra 0-5 år.  

Slutteligt vil forældrebestyrelsen gerne takke for muligheden for at afgive et høringssvar, så der 
kommer fokus på det unikke, vi har i Ballerup Kommune, nemlig de fantastiske medarbejdere i 
dagtilbudsområdet, som engagerer sig i et sådan omfang, at det er beundringsværdigt. Det 
vurderes derfor, at det er vigtigt, at spare ”på de rigtige områder”, som ikke påvirker børnenes 
trivsel og/eller midlerne hertil. 

    

Med venlig hilsen 

Forældrebestyrelsen for dagplejen i Ballerup Kommune 


