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      31. august 2022 

Distrikt Hedegårdens 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.  

Klima og miljøudvalget. 

Mindre renhold. 

Bestyrelsen har en generelt en bemærkning til besparelserne omkring mindre renhold. Da der 
er en bekymring omkring konsekvensen for klimaet og for børnene der færdes i parkerne og 
naturområderne. 

Børne og skoleudvalget. 

Generel besparelse: 

Ballerup kommune bryster sig af at vægte sin høje kvalitet på børneområdet. Bestyrelsen vil 
gerne gøre opmærksom på at de besparelse der ligges op til på dette område, især kommer til 
at berøre kvalitet af det pædagogiske arbejde og de familier der er i udsatte positioner. 

I forvejen er området skåret indtil benet, så der kan ikke være så meget at hente på området. 

Hvis man skære i muligheden for vikardækning og personale, vil det også påvirke evnen til at 
rekrutterer flere pædagoger til området, som i forvejen er en stor udfordring. 

Samspal på dagtilbudsområdet. 

Denne besparelse vil målrettet berøre de børn, der er i udsatte positioner. Der er brug for et 
effektivt tværprofessionelt samarbejde med de almen dagtilbud. 

Udvidede og kortere åbningstid i Dagtilbud. 

Der kan være en bekymring for at denne besparelse vil ramme skævt, da den især vil ramme 
enlige og udsatte forældre – familier. 

Bleer: 

Denne besparelse vil ramme udsatte familier.  Der er en bekymring omkring logistikken omkring 
det og det kan skabe unødige konflikter mellem personale og forældre. 

Kliniksammenlægning i tandplejen. 

I forhold til de øvrige besparelser, mener vi bedre denne kan accepteres. 

  



Kultur og fritidsudvalget. 

Vedr. børnekunstpuljen, i forhold til alle de andre besparelses vurdere bestyrelsen, at afskaffelse 
af børnekunstpuljen, vil være ærgerlig og ramme de børn, som aldrig har mulighed for de 
oplevelse denne pulje kan give. Dog ses besparelsen hellere her end på den daglige kvalitet i 
dagtilbuddene. 

Økonomi udvalget. 

Mindre gulvvask, hovedrengøring og rengøring af toiletter.: 

Bestyrelsen understreger at besparelse på rengøring i dagtilbud ikke er acceptabelt. I forvejen 
er rengøringen ikke på højeste niveau. Det er værd at bemærke, at børnene spiser i samme 
rum, hvor de også sover og leger på gulvene. Denne besparelse vil påvirke sundhed og trivsel 
for både børn og personale. En bemærkning vil være, at mindre rengøring i dagtilbud kan påvirke 
sygefraværet blandt personalet. 

I øvrigt ser bestyrelsen med samme begrundelse ikke at skære i puljen til hovedrengøring.  

Rengøringen af toiletterne på skolen ved middagstid, må ikke nedlægges, da rene toiletter er 
med til at skabe tryghed og god trivsel for børnene. Hvilket igen er med til at styrke deres 
generelle evne til indlæring.  
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Morten Engell 

Bestyrelsesformand 

 

 

 

 

 


