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Høringssvar 

vedrørende Sparekataloget 2023 fra Medudvalget i Skovvejen. 

 
 

Sparekatalog: 

30.50 Dagtilbud 0 – 5 årige 

 
1) Generel besparelse på dagtilbudsområdet. 

 

Medudvalget har meget svært ved at forstå at et besparelses forslag i 

denne størrelsesorden kan komme på tale på 0 – 5 årsområdet – (sva-
rende til en pædagog i hvert børnehus) – med de visioner og opgaver 

som skal løses med henblik på at skabe bedst mulig udvikling, trivsel, 

læring og dannelse for alle børn.  

Dagtilbuds området er i forvejen ramt af generelle besparelser.  
Medudvalget vil fremhæve nogle af dem: 

 Indefrosne feriepenge er en udgift mange år frem. 

Ballerup har en sund økonomi – det må være muligt at håndtere 

denne udgift på anden måde – evt. via likviditets midler. 

 Den børnerelaterede ramme skal dække flere og flere udgifter, 
som ikke er relateret til børneaktiviteter. 

Blandt andet:  

Øget It udstyr og vedligeholdelse af dette hvor udgiften er vokset 

enormt ved indførsel af AULA. Cromebook til alle grupper osv. 
Ved indførsel af madordningerne i børnehaverne er der ikke tilført 

økonomi til vedligeholdelse af hårde hvidevarer og service.  

Udgifter til brand- og vedligeholdelsesansvar af automatiske brand-

alarm anlæg – kurser til 9000 kr. for hvert Børnehus, herudover 
udgifter til vikardækning for pædagoger, der skal deltager i dette. 

Afkalkning til opvaskemaskiner – nye opvaskemaskiner kræver af-

kalkningsmiddel for 10.000 kr. årligt. Dvs. med det antal opvaske-

maskiner Skovvejen har betyder det 90.000 kr. om året ved ud-

skiftning.  
Hjælpemidler til børn er tidligere dækket af PPR – nu skal Børnehu-

sene selv købe kugledyner, sidepuder, bideringe, hjælp til løft 

o.lign. 
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 Endvidere er i år sket en besparelse på rammen svarende til ca. 17 
procent pr. Børnehus. Derudover er der en kæmpe inflation som 

har betydning for købekraften. 

 Udgifter på udearealer – hegn osv. Legepladspuljerne er en størrel-

sesorden, der kun dækker sikkerhed, så udgifter til legepladsred-
skaber, sandkasser og etablering af skygge muligheder, sker på 

den børnerelaterede ramme.  

 Barselsrefusion kun 80 % dækning ved barselsorlov og ingen bar-

selsrefusion i 4 af de 8 uger før forventet fødsel. I et kvindedomi-
neret område betyder det en hel del, så i ligestillingsøjemed er der 

god grund til at se på dette.  

 

I forhold til den foreslåede besparelsen er det meget bekymrende i forhold til 
at skabe kvalitet i læringsmiljøet med deltagelsesmuligheder for alle børn. Det 

er kendt, at der er sket en stor stigning i antallet af børn i udsatte positioner 

og børn i mistrivsel. I den pædagogiske hverdag kræver det etablering af flek-

sible læringsmiljøer, nærværende omsorgsfulde voksne, opdeling af børn i 

mindre grupper, guidning af enkelt børn, o.a. og mulighederne for disse tiltag 
hænger sammen med antallet af pædagoger. Forskning har igen og igen påvist 

sammenhængen mellem tidlig indsats i de små børns liv samt børnenes trivsel 

og læring senere i livet, så en besparelse på 0 – 5 års området kan blive dyrt 

senere.  
Ballerup kommune har høje ambitioner for børns trivsel, udvikling, læring og 

dannelse, så fortsæt med det. Kvalitet i kerneopgaven kan løfte børn i udsatte 

positioner.  

Det er meget uforståeligt, at ambitionen nu bliver at sammenligne sig med 
Rødovre kommune. I rekrutterings sammenhæng ser medudvalget dette som 

en stor udfordring. Nogle kommuner tiltrækker pædagoger med løntillæg. I 

”kampen” om de bedst kvalificeret pædagoger, kan vi frygte at de tager til na-

bokommunerne Gladsaxe og Furesø med deres eventuelle bedre normeringer i 

fremtiden. 
Kerneopgaven har som nævnt ændret sig og kræver derfor en større antal pæ-

dagoger så kvaliteten i henhold til den pædagogiske læreplan efterleves. Mini-

mumsnormeringerne har været et positivt tiltag.  

 
2) Andre besparelse på dagtilbudsområdet 

Medudvalget peger på, at der kun skal ske besparelser, hvis der sker-

bortfald af opgaver - en servicereduktion.  

Forslaget om den generelle besparelse er så vidtgående, at selvom der 
er mange problemstillinger ved at spare på åbningstid, bleer, kulturtje-

neste osv. er det medudvalgets opfattelse, at med omfanget af besparel-

serne, må der være en klar sammenhæng mellem opgaveløsning og øko-

nomi, hvilket de øvrige besparelsesforslag betragtes som.  
Medudvalget vil understrege behovet for kompetenceudvikling af pæda-

gogerne i forhold til at kunne tilrettelægge læringsmiljøer, der håndterer 

børn i udsatte positioner. Der er efterspørgsel på specialpædagogisk vi-

den.   
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Sparekatalog: 
60.66  Ejendomsdrift og diverse andre rammer: 

 

Besparelser relateret til indeklima og sundhed.  

Sænkning af temperaturer i dagtilbuddene for vuggestuebørn til 19 
grader er urealistisk. En stor del af det pædagogiske læringsmiljø i 0 – 5 

års området sker på gulvet, og det er få Børnehuse, der har varme i gul-

vet. Så det er koldt for både børn og medarbejdere. Flere grupperum er i 

forvejen udfordret grundet ældre bygninger med træk og kuldebroer. Et 
godt børne- og arbejdsmiljø bidrager til trivsel og sundhed. 

 

Besparelse på gulvvask. Helt uforståeligt. Som forebyggelse af syg-

domme – covid-19, er der igen og igen fremhævet god hygiejne som en 
væsentlig faktor. Når gulvet er en legeplads, fremmer en besparelse på 

ingen måde børn og medarbejderes trivsel og sundhed. I øvrigt opleves 

der fortsat udfordringer med rengøring i flere af Børnehusene.  

 

 
 

På vegne af medudvalget 

 

Susanne Froberg – formand 
Christine Riis - næstformand 


