
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

      

Hørringssvar til budget 2023-2026 
 

Nedenfor følger høringssvar fra Børnehusets Heimdals MED-udvalg. 
Vi har svært ved at pege på nogen af de 5 spareforslag, på daginstitutionsområdet, 
da det i sidste ende har konsekvens for normeringen og kvaliteten. Dette stemmer 
ikke overens med, at vi gerne vil være dagtilbud med høj-kvalitet. 
 
Besparelse på øvrig drift i dagtilbud på 10 % 
Vi kan have svært ved at se en besparelse på 10% på øvrig drift, nu hvor alt andet 
også er steget i pris. Vi mener man burde kigge på kommunens indkøbsaftaler, som 
ofte er dyre løsninger end andre steder. 
Konsekvenser i forhold til efteruddannelse og kurser - øget faglighed og kvalitet, går 
ikke op med disse besparelser. 
Vi kan også være bekymret for vedligeholdelsen af vores legeplads, som vi ikke vil 
have midler til at vedligeholde eller investere i.  
Borger relateret positiv konsekvens, brugt legetøj mm. modtager vi allerede for at 
sparre på budgetterne. 
 
Optimering af vikarressourcer og refusioner 
Den positive udvikling i det faldende sygefravær, tror vi vil blive påvirket hvis man 
begynder at skære i vikar budgettet. Arbejdsmiljøet bliver tungt og nedslidende og 
udløser måske mere sygefravær og mindre kvalitet. 
Den besparelse der kunne ligge i det nye system, kræver i vores øjne 
implementering, før man MÅSKE vil kunne se en besparelse. Under 
Implementeringen af det nye system vil der være leder og personaler der skal 
trækkes ud til ”kursus” og ”indtastning” dette vil kræve at der sættes vikar på, for at vi 
også vil kunne står inde for det pædagogiske arbejde – og arbejdet mod Høj-kvalitet.  
 
Sociale normeringer 
Ved at spare på pengene til social normering ser vi en kvalitets forringelse da vi ikke 
har muligheden for at tilbyde en ekstra indsats for de børn som har brug for det ”her 
og nu”.  
Vi frygter en lang og tung sagsbehandling, fra vi ser der er brug for en indsats til den 
muligvis kan blive iværksat. Og det gør den tidlige indsats kan være svær at 
imødekomme. Og det kommer til at give en kvalitetsforringelse for alle børn. Ved at vi 
selv har pengene, spare vi det administrative arbejde i at søge pengene og kan bruge 
pengene når der er behov for det, her og nu. 
 
Reducering af åbningstid 
Vi er en pendler og udkants kommune; vores forældre har i forvejen svært ved at nå 
på arbejde om morgenen og tilsvarende at hente om eftermiddagen. Hver morgen 
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står der forældre og venter på at komme ind og vi oplever ofte og især om fredagen, 
hvor vi åbner 15 min senere end resten af ugen, at forældrene er udfordret.  
 
En ekstra sampasningsuge 
Dette vil give manglende fleksibilitet for medarbejdere og forældre. Vi oplever også at 
vores børn holder mindre ferie, så vi tænker at det er en større udgift end besparelse. 
Det er mindre attraktiv at alt ens ferie stort set er planlagt, og det fastholder ikke vores 
pædagoger. 
Det er en normerings og kvalitets forringelse, da en ekstra lukkeuge vil påvirke dette. 
 
Mvh  
Med-udvalget i Børnehuset Heimdal 
   
 


