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BSU-B23-02 - SAMSPAL på dagtilbudsområdet 
SAMSPAL lyder umiddelbart ikke som et brugbart værktøj i dagtilbudsområdet da det 
ikke er "fællesskab for alle" som der er behov for!  
 
Det er vigtigt at få spottet børn med problemer inden for fx ADHD og autisme men det 
er forfejlet at tro at man i den alder kan lære at indgå i et “unaturligt” fællesskab. I 
skal hellere sørge for at skabe passende små beskyttede miljøer i dagtilbudene hvor 
børnene kan trives indtil en evt. udredning er på plads. Overgangen til almenskolen vil 
slå de fleste børn ud af kurs og det er for sent at starte indsatsen her. 
 
BSU-B23-03 - Ophævelse af den udvidede åbningstid i dagtilbud 
Ophævelsen af dette vil have stor betydning for de familier der rammes da de 
(specielt enlige med arbejde uden for kommunen) presses til at ændre arbejdsforhold 
m.v. Forældre ønsker generelt ikke at deres børn er i dagtilbud længere end 
nødvendigt. Er det muligt at tilbyde udvidede åbningstider på ét centralt dagtilbud på 
tværs af distrikterne? 
 
BSU-B23-06 - Rammebesparelse på Kasperskolen 
Det virker uhensigtsmæssigt at spare på tilbud i specialområdet. Her er tale om børn 
der i forvejen er i mistrivsel og der er bl.a. tale om børn der viderevisiteres fra 
gruppeordning til Kasperskolen fordi tilbuddet fra gruppeordningerne heller ikke er 
tilstrækkelige. 
 
BSU-B23-08 - Øget klassekvotient for 0. – 6. klasserne 
Mistrivsel hos børn med særlige behov (kommende/eksisterende inklusionsbørn) vil 
vise sig tydeligere og tidligere og medføre tidligere skoleværing/flytning til 
specialtilbud. Det er selvfølgelig positivt at børnene skinner igennem tidligere men det 
er absolut også på bekostning af børnenes og familiernes trivsel! 
 
BSU-B23-11 - Inklusionspuljen 
Dette tiltag vil igen berøre de børn der i forvejen er i mistrivsel pga. almenskolens 
manglende egnethed til udfordrede børn. Dette vil blot medføre en øget segregering 
til specialområdet. Det er selvfølgelig positivt at børnene skinner igennem tidligere 
men det er absolut også på bekostning af børnenes og familiernes trivsel. 
 
BSU-B23-15 - Kortere åbningstid i dagtilbud 
Ophævelsen af dette vil have stor betydning for de familier der rammes da de 
(specielt enlige med arbejde uden for kommunen) presses til at ændre arbejdsforhold 
m.v. Forældre ønsker generelt ikke at deres børn er i dagtilbud længere end 
nødvendigt. Er det muligt at tilbyde udvidede åbningstider på ét centralt dagtilbud på 
tværs af distrikterne? 
 
KFU-B23-10 - Grantoftegaard, ingen eller færre køb af kulturelle tilbud 
Det har stor betydning på Grantoftegaard samlede økonomi og kan have en utiltænkt 
effekt på andre aktiviteter som kommunen benytter sig af, STU, jobprøvning m.v. 
 



SOU-B23-03 - Præcisering af bevillinger på servicelovens § 85 
Det er forfejlet at tro at gruppetilbud kan erstatte individuelle indsatser da indsatsen 
netop skal ske ud fra en individuel vurdering. Fx er angst og deltagelse i gruppeforløb 
sjældent en fornuftig kombination og vil blot føre til at borgeren falder ud af den 
støtte som §85 burde løfte. 
 
KMU-B23-12 - Danmarks Vildeste Kommune – på kommunale arealer 
Jeg synes at det er for dårligt hvis der ikke er plads til en oplysningskampagne som 
Danmarks Vildeste Kommune i en kommune der i forvejen bruger så få midler på at 
opretholde en reel natur og måske nok nærmere afvikler naturen i stedet for. 
 
  


