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Høringssvar til sparekataloget budget 2022/23 
  
Vi har i MED-udvalget i distrikt Skovlunde drøftet sparekataloget. Det er på alle måder voldsomt, 
det vi skal spare i kommunen – og vi forstår, at C-SIK selvfølgelig skal tage del i dette. Men vi er 
godt nok bekymrede over en del af forslagene – I må og kan simpelthen ikke røre vores 
grundnormering og minimumsnormeringerne – vi er i høj grad afhængige af det antal hænder 
(desværre stadig for få) samt den erfaring, der følger med de hænder. 
  
Vi har længe kæmpet og kæmper forsat med at få hverdagen til at hænge sammen – vi bliver flere 
og flere børn på stuerne; også flere børn i særligt udsatte positioner. Når vi skal være flere børn (og 
forhåbentligt flere voksne) på stuerne – kræver det flere møbler; stole og borde bl.a. Hvor er 
pladsen til nærvær og fordybelse? Det er dybt bekymrende at man vil spare, hvad der svarer til mere 
end en pædagog pr. hus i vores distrikt – vi har børn, der spørger ”hvilken voksen skal sidde ved 
mit bord?”, og vi må skuffende svare ”at vi ikke er nok voksne til alle borde”.. Vi (både børn og 
voksne) er dybt afhængige af at vi som minimum kan forsætte på den måde, vi løser hverdagen på 
nu. 
  
Som sagt ved vi, at vi skal bidrage til besparelserne og her følger de muligheder for besparelse, som 
vi kan se det: 
  

• Samspal; er end ikke implementeret og om end vi godt kan se fordelene ved et samarbejde 
som giver os mere viden og flere værktøjer om og til børn i udsatte positioner: vil dette 
måske kunne erstattes af et samarbejde med skolens måde at gøre det på, og dermed vente 
nogle år. 

• Åbningstid samt udvidet åbningstid; vi vil gerne undersøge hvilke muligheder, der er for 
kortere åbningstid, dog må det ikke have indflydelse på den generelle normering 

• Kulturnetværket; vil være trist at undvære, men hellere det end de varme erfarne hænder, 
og med lidt snilde vil vi kunne lave det selv. 

• Kunst besparelse pr byggeri; at der ikke længere skal bruges en sum penge på kunst pr. 
nyt offentlig byggeri (i det hele taget spare på kunst i kommunen). 

• Ikke flere købte projekter; spar pengene, og spørg os i stedet, vi er meget klogere på 
behovet i vores børnehuse og distrikter, og det vil ikke mindst give os arbejdsro og tid til 
nærvær med børnene – som jo er vores kerneopgave. 

 
 
Følgende kan vi IKKE se som en spare-mulighed samt konsekvenserne af besparelse heraf. 
  

• Generel besparelse; Hvor skal vi reducere? Hvad skal vi ikke lave? Hvad skal vi vælge fra? 
Vi skal ofte i forvejen vælge; hvilket barn, der er i størst ”nød”. Forældrenes forventning vil 
være det samme som nu - Hvordan forklarer vi, at det ikke længere er en mulighed? Det tal i 
har fremlagt, svarer til at vi mister en hel kollega i hvert hus, det har fremtidens børn (og 
voksne) ikke råd til. 

• Minimumsnormeringer; Det svarer til, at I giver os dem med den ene hånd og tager dem 
igen med den anden hånd. Det er et lovkrav fra 2024 at normeringerne er 1:3 i vuggestue 
samt 1:6 i børnehave – vi kan IKKE være færre end dette. Hvor er tiden til nærværet, 
omsorgen – ja, den kerneopgave vi er sat i verden for at ”løse”- samtidig giver det også en 
(lille) mulighed for at opfylde læreplanerne (som vi snart skal bruge tid på at revidere endda). 

• Rekruttering og fastholdelse; Vi har svært ved at rekruttere personale, og dem der er, vil 
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nedslides endnu hurtigere, og vores sygefravær vil stige. Hvilken betydning vil det få for 
vores normering? Vi gentager; vi er afhængige af, at være dem vi er, for at sikre børnenes 
trivsel, udvikling og læring – det kræver omsorg og nærværende (faste og fagligt dygtige) 
voksne. 

• Bleer: Det vil det kræve ekstra organisering, tid på at finde de rigtige bleer til de rigtige børn 
– og evt. tidsspild fordi det enkelte barn måske ikke har flere – hvad gør vi så? låner fra et 
andet barn, ringer til forældrene? 

  
Vores arbejde med den tidlige indsats vil blive yderligere forringet, hvis der bliver skåret i antallet 
af voksne eller taget fra vores minimumsnormeringer – har vi råd til børn i mistrivsel på den lange 
bane? fordi vi ikke er nok voksne til at sikre trivslen på den korte bane? Investér i børnene – de er 
vores kerneopgave, vi advokerer for dem - lad dem også være jeres fokus. 
  
Hvis I vælger at spare på andelen af pædagoger; mister vi dyrebar erfaring, vi får mindre kvalitet i 
vores dagtilbud, vi vil (desværre) se flere børn i mistrivsel, arbejdsmiljøet forringes, muligheden for 
faglig sparring mindskes og børnene taber – børnene taber altid, når vi taler om økonomi… 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Medarbejderrepræsentanterne i MED-udvalget Skovlunde 0-5 år 


