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Høringssvar fra Områdebestyrelsen for dagtilbud Midt til budget 2019 
 

BLU-F-7  Forslag om nedprioritering af normeringen/belastningsgraden i daginstitutionerne  

Områdebestyrelsen for dagtilbud Midt ser med stor bekymring, at der er foreslået en besparelse på 

daginstitutionsområdet med så vidt rækkende konsekvenser som BLU-F-7, når kommunen i forvejen har 

store mangler på området, som går lodret imod de politiske udmeldinger.  

I forvejen har Faxe Kommune en dårligere faktisk normering, end det, det tidligere byråd har besluttet, som 

både BUPL og nu den af Børn – og Læringsudvalget bestilte BDO rapport har påvist. Som tallene har vist, så 

tager dagtilbuddenes budgetter ikke højde for anciennitet og  efteruddannelse og de dertil førende 

stigende lønkroner. Som budgetterne er i dag, så er der kun råd til minimumslønnen  hvis den politisk 

vedtagne normering skal holde. Da ingen forældrebestyrelse eller dagtilbudsleder og for den sags skyld 

heller ikke lokalpolitiker kan stå inde for kun ufaglært eller nyuddannet personale, så betyder det, at 

normeringen ikke har svaret til det politisk vedtagne. Den deraf følgende  reelle normering i Faxe Kommune 

betyder, at vi ligger i den meget kedelige ende af skalaen over kommuners normeringer. 

Det kan vi forældre mærke i praksis. I ydertimerne møder man meget få medarbejdere til at passe på 

børnene, selvom der til tider kan være mange børn. For eksempel har vi oplevet at skulle aflevere et 

vuggestuebarn, men der var kun én medarbejder til at tage sig af 6 børn, herunder tre helt små babyer. 

Forælderen valgte ikke at efterlade sit meget lille barn alene, og vente indtil der kom en anden 

medarbejder – for sandsynligheden for at et af børnene skulle skiftes, var stor. Resultatet var, at 

vedkommende kom tre kvarter for sent på arbejde. Og i lighed med dette er der andre situationer, hvor 

forældrene er utrygge ved at aflevere deres børn pga. den ringe personaledækning i ydertimerne.  

Vi oplever også, at personalet ikke har tid og overskud til og mulighed for særlige aktiviteter med ungerne. 

Alle lovkrav overholdes, og der arbejdes med læreplaner med videre, men det, der skaber de helt store 

lykkelige minder, det er der kun sjældent rum til, som fx turene i naturen eller andre særlige oplevelser.  

Udover det oplever vi at kommunikationen med og informationen til os forældre kan være mangelfuld. 

Både ift. aktiviteter, så vi som forældre kan understøtte det gode pædagogiske arbejde hjemmefra, men 

også ift. praktiske overleveringer. Budskaber, man meddeler den ene medarbejder om morgenen, når ikke 

nødvendigvis frem til medarbejderen der er til stede om eftermiddagen . Og det kan være svært at få at 

vide, hvad der er sket i løbet af dagen.  

Vi forældre synes ikke, at den nuværende situation er holdbar, for slet ikke at tale om de scenarier, som 

budgetforslaget BLU-F-7 opridser. Vi forventer, at der rettes op på den fejl, der resulterede i en ringere 

normering end politisk vedtaget. Det vil sige, at der skal tilføres midler til daginstitutionsområdet, ikke 

fjernes!  

 Og vi kan heller ikke forestille os, at en yderligere forringelse af området er noget, der på nogen måde er 

politisk ønskværdigt. Gode normeringer er vigtige for vores børns udvikling og grundstenen for læring. 

Gode normeringer tiltrækker ressourcestærke tilflyttere.  
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I kommunens planstrategi 2016 står der da også ”faglige og dygtige medarbejdere er en forudsætning for at 

skabe gode rammer for læring og kvalitet i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Derfor skal medarbejdere 

løbende opkvalificeres, så det pædagogiske miljø og undervisningen udvikles og vi fortsat bliver dygtigere 

at understøtte børn og unges læreprocesser.”  

Udover det har flertalsgruppen i konstitueringsaftalen haft en vision om 70 % faglært personale. Hvis det 

overhovedet skal kunne lade sig gøre uden at normeringen bliver endnu ringere, skal der tilføres en del 

midler til området. Og hele mindretalsgruppen har også meldt ud, at de ønsker bedre normeringer og mere 

faglært personale. Vi forventer, at de valgte byrådskandidater holder deres valgløfter!  

Det bliver på tide, at Faxe Kommune lever op til de løfter og visioner, som politikerne har ytret. Som 

minimum skal midlerne passe til det tidligere politisk vedtagne niveau . Men i virkeligheden skal 

dagtilbudsbudgetterne løftes, så dagtilbuddene er attraktive og giver vores børn en god start på livet, og vi 

forældre kan aflevere vores børn med bedre samvittighed igen.  

 

BLU-F-9 Naturvejleder 

Det er en ringe besparelse og vi kan frygte, at læringsmålet om natur kun vanskeligt kan indfries uden en 

naturvejleder i kommunen. Vi ønsker at vores børn lærer mere om den natur, der omgiver os.  

 

ØK-F-15 Centerstaben for Børn og undervisning 

Så vidt det er områdebestyrelsen bekendt, har Faxe Kommune i forvejen en af landets mest effektive 

administrationer. For at vi i områdebestyrelsen kan gøre vores arbejde, er der nødt til at være mulighed for 

hjælp og sparring fra både forvaltning og ledelse. For eksempel kunne understøttelsen af lokalrådets 

arbejde med at vælge frokostordning til eller fra være mere omfattende. Et nyt og uerfarent lokalråd 

kommer let til at blive påvirket af ledelsens og personalets holdninger, og det ”man plejer at gøre” i 

institutionen. Hvis der fra forvaltningens side var mulighed for briefing af lokalrådene inden et valg, ville det 

være ønskværdigt, ligesom ved andre lejligheder. En forringelse af medarbejderstaben ville gøre det helt 

utænkeligt.  

 

Forslag om lukning af SFO, dagpleje, pædagogisk tilsyn, åben skole mm 

Områdebestyrelsen ser med bekymring på forringelser på hele børne- og skoleområdet, da det kommer til 

at påvirke vores børns eller andres børns trivsel og forudsætninger for resten af livet. Forslagene er alt for 

ringe beskrevet, for at kunne kommentere kvalificeret på konsekvenserne af disse.  
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Effektiviseringsforslag – Idekatalog 2018 - BFU 

Områdebestyrelsen forventer ikke, at forslagene fra 2018 aktuelt er i spil, men der er dog forslag om 

reducerede åbningstider og lukning af daginstitutioner i sommerferieperioden, der kræver en kommentar.  

Vi vil påpege, at det er helt essentielt, at kommunens daginstitutioner imødekommer det faktum, at Faxe 

Kommune er en pendlerkommune. Derfor er det afgørende, at der ikke skæres i åbningstider, ej heller 

indføres yderligere sommerferielukninger. Før sådanne forslag overhovedet kan blive diskuteret, kræver 

det grundige analyser af området. Vi forventer, at sådanne forslag ville blive belyst og beskrevet grundigt 

og områdebestyrelserne ville blive hørt inden de medtages i budgetforhandlingerne.  

 

Budgetproces 

Områdebestyrelsen ønsker at pointere, at budgetprocessen i år både er udemokratisk og forvirrende. 

Høringsperiodens placering har gjort, at det både er svært at skrive kvalificerede høringssvar, samt at der 

skal tages stilling til en lang række forslag, der er fremstillet af administrationen, men alligevel ville blive 

frasorteret af politikerne, samt at der dermed ikke er mulighed for at kommentere på de første politiske 

ønsker. Høringsperioden skal lægges efter anden budgettemadag og de første politiske frasorteringer. 

Udover det er forslagskataloget langt og uoverskueligt, og forslagene og deres konsekvenser er ikke 

beskrevet fyldestgørende. Ydermere er materialet ikke særlig tilgængeligt. Man skal vide, hvor 

dokumenterne er, for at kunne afgive høringssvar. På hjemmesiden gemmer oversigten over forslagene sig 

under siden for budgettemadagen, og budget 2019 siden er ikke fremhævet på forsiden. Teksten om 

høringsprocessen i kategorien ”høringsproces – budget 2019” er først blevet tilføjet langt inde i 

høringsperioden. Der er ikke en yderligere bruger- og borgerrettet vejledning end i det tekniske dokument 

”budgetvejledning”. Det er svært at kende rammerne for høringsprocessen. I år har der udover det været 

forvirring omkring forslagene, da der ikke var blevet frasorteret forslag inden høringsperioden i lighed med 

tidligere år. Dette skulle der have stået tydeligt på hjemmesiden, og ikke gemt i et langt word-dokument. 

Der forventes, at der vil blive gjort meget mere ud af brugervenligheden i de kommende år, så det ikke 

kræver særlig indsigt eller stort forarbejde for at kunne afgive høringssvar.  

 

 

Med venlig hilsen 

Forældrene i områdebestyrelsen for dagtilbudsområdet Midt 

(Møllen – Dalby Børnehuse – Lillebo – Frøen) 


