
Høringssvar fra Områdebestyrelsen Midt for dagtilbud 

Høringssvar til Budget 2022 fra forældrene i Områdebestyrelsen Midt 
for dagtilbud 

BLU-CBU-R04 Dagtilbud - sampasning i efterårsferien  
BLU-CBU-R05 sampasning i yderligere 1 uge i sommerferien 
I forvejen dikterer lukkedagene-/”sampasning” i kommunen ca. 40 % (ca. 2,5 uger) af forældrenes 

ferie og yderligere beslaglæggelse af ferieugerne ville betyder store udfordringer for forældre i 

arbejde. At sende et barn i en fremmed nødpasningsinstitution kan betyde stress for børnene. 

I forhold til hvor lille besparelsen er, synes vi at konsekvenserne er meget store for familierne. 

BLU-CBU-R07 Bortfald af kørsel til Tale-Sproggruppe 

Vi ser ikke forældre kørsel som en mulighed, da det ikke vil være alle forældre der har mulighed for 

selv at transportere deres børn til øvrige tilbud i kommunen. 

Dog mener vi at man bør gentænke placeringen, så denne er mere central i kommunen, 

alternativt når der kun er tale om en gruppe på 5-6 børn, kunne det være at det var personalet der 

kørte ud til de institutioner hvor børnene har behov. 

BLU-CBU-R13 Centrale stillinger for flersprogsvejleder og naturvejleder nedlægges 

At nedlægge flersprogsvejleder stillingerne, vil kunne have store konsekvenser for de flersprogede 

børn, de institutioner der i forvejen har en større andel af flersprogede børn vil lide under dette, og 

der vil blive en skævvridning at tilbuddene på tværs af kommunen. At vente med at sætte ind til 

de når skolen giver ikke mening, da alt forskning peger på at tidlig indsats er den optimale løsning. 

Nedlæggelse af naturvejleder stillingen vil kun give 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. 

BLU-CBU-R15 Dagtilbud - reduktion af centrale puljer 

Vi ser nedlæggelsen af de centrale puljer som et skråplan, som i selv nævner vil den afledte 

konsekvens være at, at den manglende tidlige indsats vil have indflydelse på resten af barnets 

opvækst. Med hensyn til puljen for læringsmiljøer, undre det os, da område midt af flere omgange 

har ansøgt om midler fra netop denne pulje. Dog er ansøgningen blevet afvist, uden nogen klar 

grund. 

BLU-CBU-R19 Specialpædagogisk Team - reduktion af den økonomiske ramme 
BLU-CBU-R20 Reduktion i den tale-hørepædagogiske funktion i PPR 
Med et stadigt stigende behov for specialpædagogiske kompetencer, ser vi ikke de to forslag som 

hensigtsmæssige. 
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Høringssvar fra Områdebestyrelsen Midt for dagtilbud 

ØK-TVÆR-R02 Effektiviseringer og reduceret PL-fremskrivning 
Vi ser med stor undren på dette forslag, dagtilbudsområdet har i en lang årrække været voldsomt 

forsømt og er først nu ved at komme op på en acceptabelt niveau. Dette forslag kan igen være 

med til at forringe den service som der nu er blevet politiske besluttet.   

I forvejen er der ikke råd til specielle tiltag længere i institutionerne som fx ture ud af huset, særlige 

pædagogiske udviklingsprojekter, særlige forældresamarbejde. 

At skære yderligere ville betyde, at børnene slet ikke kommer ud mere fx, at forældresamarbejdet 

bliver ikkeeksisterende osv. – i forhold til at forældresamarbejdet skal styrkes med de nye, styrkede 

læreplaner, er det kontraproduktivt at skære i ressourcerne til netop dette. 

TMU-CFE-R05 Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet hos Kommunale 

Bygninger  

TMU-CFE-R06 Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet hos Teknisk Service 
Der sker meget lidt vedligeholdelse i forvejen og der er store mangler i institutionerne. Der må ikke 

skæres yderligere.  

Med venlig hilsen 

Forældrene i Områdebestyrelsen Midt 
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Høringssvar vedrørende Budgetforslag 2022 

Afsendt af MED-Udvalget, Dagtilbudsområde Vest 

I vores høringssvar har vi prioriteret at kommentere på udvalgte reduktionsforslag på Børn & 

Læringsudvalgets område. De reduktions – eller opprioriteringsforslag, som vi ikke kommenterer, har vi 

ikke yderligere bemærkninger til i den forstand, at de enten vedrører andet område end dagtilbud og 

dagplejen eller, at de anses for at være realiserbare uden for store konsekvenser for medarbejdere, 

forældre eller børn. 

Reduktionsforslag BLU-CBU-R04 og BLU-CBU-R05 – sampasning i efterårsferie og sommerferie 
Vi er stærkt bekymrede over den forringelse både børns, forældres og medarbejderes hverdagsliv som 

eventuel øget sampasning vil medføre. For børn og forældre vil det betyde, at mulighederne for selv at 

planlægge ferie minimeres markant idet kommunen i princippet så vælger hvornår forældrene skal afholde 

tre af deres ferieuger. Samtidigt vil både dagtilbud og dagpleje forventeligt være mere fyldt henover årets 

øvrige uger, hvilket gør både drift og nærvær mere sårbart. For medarbejdere på dagtilbudsområdet vil det 

opleves indgribende, at de som ansatte i Faxe Kommune har fastlagt tre ud af årets ferieuger foruden de 

dagene mellem jul og nytår. Vi er bekymrede for, at det vil forringe Faxe Kommunes attraktionsværdi som 

ansættelsessted for pædagogisk personale og ledelse.  

Vi gør desuden opmærksom på, at det vil forringe Faxe Kommunes normering i nationale opgørelser. Vi vil 

på det kraftigste opfordre til ikke at beslutte yderligere sampasningsuger end den nuværende enkelte 

sommerferieuge. 

Reduktionsforslag BLU-CBU-R07 – bortfald af kørsel til Tale-Sproggruppe 
Vi er stærkt bekymrede for bortfald af kørsel til Tale-Sproggruppe for de børn, der visiteres hertil. Sproglige 

udfordringer er afgørende at modtage den korrekte og tilstrækkelige støtte i forhold til at afhjælpe for at 

børnene får gode livsmuligheder. Vi er bekymrede for, at kun børn fra tilstrækkeligt ressourcestærke hjem 

fremover kan benytte sig af tilbuddet om Tale-Sproggruppen, hvis reduktionsforslaget vedtages. Det 

skyldes, at børnenes deltagelse bliver afhængig af: 1) bopæl, 2) forældrenes transportmuligheder og 3) 

forældrenes arbejde og mødetider. 

Det betyder konkret, at der er en risiko for, at de børn, der har mest brug for tale – og sprogpædagogisk 

støtte ikke får mulighed for at modtage det. Vi opfordrer til ikke at gennemføre dette reduktionsforslag. 

Reduktionsforslag BLU-CBU-R15 og BLU-CBU-R19: reduktion af centrale puljer samt reduktion af 

Specialpædagogisk Team 
Vi er bekymrede for disse reduktionsforslag, da de i varierende grad udtrykker nedprioritering af politisk 

besluttede indsatser. Konkret drejer det sig om Literacy-strategien og Børn i Fællesskaber. Vi er 

uforstående over for sammenhængen mellem politisk fokus på alle børns deltagelsesmuligheder i 

fællesskaber og alle børns udvikling af sprogkompetencer i forhold til reduktion af midler, der direkte 

understøtter disse indsatser. Vi vil på det kraftigste opfordre til, at der ikke reduceres i hverken puljer eller 

lønmidler direkte målrettet indsatser, som er direkte politisk prioriterede. 

Såfremt man ønsker at gennemføre dele af reduktionsforslag BLU-CBU-R15 opfordrer vi til, at det holder sig 

til de nævnte puljemidler til lukkedage/nødpasning. 

Side 38 af 78



Vedrørende reduktionsforslag BLU-CBU-R10 og BLU-CBU-R13 
Vi prioriterer i vores høringssvar også at orientere om, at vi er positivt stemte over for begge af disse 

reduktionsforslag som en måde at imødekomme nogle af de økonomiske udfordringer i kommunen. 

På vegne af MED-Udvalget, Dagtilbudsområde Vest, 

Næstformand Camilla Christiansen 
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Faxe Kommune 
BLU-CBU-R07 

Frederiksgade 9 

4690 Haslev 

Børn og læringsudvalget 

Bortfald af kørsel til Tale-Sproggruppe 

Område Vest område bestyrelse, kan ikke bakke op, om dette forslag. 
I øjeblikket er der stor fokus på, at flere og flere børn får problemer med sproget, og 
et sådant forslag, kan medføre, at flere forældre ikke har mulighed for at tilmelde 
deres  børn til dette kursus, enten pga manglende køremulighed, eller at den 
reduceret åbningstid umuliggøres. 
Forslaget kan også påvirke mulighederne, for at indfri målene i Børn og 
Fællesskaber. 

På vegne af Område Bestyrelsen dagtilbud Vest 
Formand 
Søren Bjerrum 
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Faxe kommune 
BLU-CBUR-15 

Frederiksgade 9 

4690 Haslev 

Børn og læringsudvalget 

Dagtilbud- reduktion af centrale puljer 

Område Vest område bestyrelsen, kan ikke anbefale dette forslag. 
En væsentlig ting for sprogvurderingen, er at styrke sprogindsatsen, for de 0-3 årige. 
At droppe midlerne til dette, vil være en væsentlig forringelse af den sproglige og 
sociale udvikling, samt kompetenceløft for de sprogansvarlige pædagoger. 
En klar forringelse, ville have konsekvenser, for barnets videre udvikling rent 
sprogligt, socialt og læringsmæssigt. 

På vegne af område bestyrelsen dagtilbud Vest 
Formand 
Søren Bjerrum 
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Faxe Kommune 
BLU-CBU-R04 

Frederiksgade 9 

4690 Haslev 

Børn og læringsudvalget 

Sampasning i efterårsferien. 

Område Vest område bestyrelse, ønsker at tage klart afstand fra dette forslag. 
Med en yderligere sampasningsuge, reduceres forældrenes reelle mulighed, for selv 
at vælge et tidspunkt for ferie. Mange forældre arbejder på større arbejdspladser, 
hvor ferie tal er et faktum. Dvs at man oftere ikke får mulighed for ferie med 
børnene. 
Endvidere kan en udvidelse, være en stor udfordring, for børn i udsatte positioner, da 
denne gruppe af børn kan være overrepræsenteret blandt de fremmødte børn. 
Ansatte vil også få reduceret mulighed for afholdelse af ferie, og dette vil gå udover 
Børnene som evt har ekstra behov- bl.a. sprog osv. Dette vil også udmønte sig i et 
mere presset arbejdsforhold. 

På vegne af område bestyrelsen dagtilbud Vest 
Formand 
Søren Bjerrum 
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Faxe Kommune 
BLU-CBU-R05 

Frederiksgade 9 

4690 Haslev 

Børn og læringsudvalget 

Dagtilbud-sampasning i yderligere 1 uge i sommerferien 

Område Vest område bestyrelse, ønsker at tage klart afstand fra dette forslag. 
Med en yderligere sampasningsuge, reduceres forældrenes reelle mulighed, for selv 
at vælge et tidspunkt for ferie. Mange forældre arbejder på større arbejdspladser, 
hvor ferie tal er et faktum. Dvs at man oftere ikke får mulighed for ferie med 
børnene. 
Endvidere kan en udvidelse, være en stor udfordring, for børn i udsatte positioner, da 
denne gruppe af børn kan være overrepræsenteret blandt de fremmødte børn. 
Ansatte vil også få reduceret mulighed for afholdelse af ferie, og dette vil gå udover 
Børnene som evt har ekstra behov- bl.a. sprog osv. Dette vil også udmønte sig i et 
mere presset arbejdsforhold. 

På vegne af område bestyrelsen dagtilbud Vest 
Formand 
Søren Bjerrum 
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Faxe Kommune 
BLU-CBU-R10 

Frederiksgade 9 

4690 Haslev 

Børn og læringsudvalget 

Svømmelejr i stedet for svømmeundervisning 

Område Vest område bestyrelse, kan ikke anbefale dette forslag. 
Ideen som sådan kan være fin, dog skal der tænkes på de børn, som ikke har 
mulighed for at kunne være til stede, grundet sygdom eller andet. 

På vegne af område bestyrelsen dagtilbud Vest 
Formand  
Søren Bjerrum 
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Høringssvar, Budget 2022-2025 
Område Øst 

10. september 2021

Høringssvar til Budget 2022-2025, Faxe kommune 

Nedenfor følger Områdebestyrelsen for dagtilbud Område Øst’s kommentarer på fremsendte forslag til 

Budget 2022-2025.  

 BLU-CBU-R04 Dagtilbud – sampasning i efterårsferien

Vi har svært ved at se fordelene ved, at gøre efterårsferien til en lukkeuge. Ud over den åbenlyse 

mangel på fleksibilitet for både forældre og pædagoger, så kan det for mange børn også være rigtig 

utrygt at skulle afleveres i en anden institution til andre end deres egne trygge og velkendte 

pædagoger.  

Det er i forvejen svært at rekruttere nyt personale, så ved at fjerne muligheden for selv at kunne have 

medindflydelse på ens ferie, gør kun et job i Faxe kommunes dagtilbud mindre attraktivt. Når ferien 

bliver påtvunget én i bestemte uge, mister man noget af glæder ved sin ferie.  

Alt i alt synes vi, at det vil være rigtig ærgerligt at tilføje en ekstra lukkeuge – både for børn, forældre og 

pædagoger – hvad enten det er efterårsferien eller en ekstra uge i sommerferien. 

 BLU-CBU-R05 Sampasning i yderligere 1 uge i sommerferien

Vores holdning til en ekstra lukkeuge i sommerferie, er som ovenfor. Derudover risikere man at rigtig 

mange familier ikke kan holde ferie sammen mere. Der er nogen der ikke har mulighed for at planlægge 

deres ferie, så hvis der dertil kommer en ekstra uge vil udfordre ekstra meget. 

 BLU-CBU-R07 Bortfald af kørsel til Tale-Sproggruppe

Ved at gøre det til forældrenes eget ansvar til få deres børn til tale-sproggruppen, frygter vi at nogle 

børn ikke vil komme af sted. Det kan være svært i forvejen at få familie- og arbejdslivet til at hænge 

sammen, hvorfor tale-sproggruppen kan blive valgt fra, hvis taxakørslen fjernes. Dette også set i forhold 

til at tale-sproggruppen placeres i Faxe Ladeplads, som for nogen kan være en lang tur, da Faxe 

kommune dækker et stort område. Hvis familien derudover måske ikke har en bil, kan det være helt 

umuligt at nå at aflevere barnet og dernæst at nå på arbejde. I forhold til den gavn Tale-Sproggruppen 

har, giver det ikke meget mening at spare på dette område.  

Hvis dette skulle give lidt mening, burde gruppen ligge mere centralt i kommunen. 

 BLU-CBU-R13 Centrale stillinger for flersprogsvejledere og naturvejledere nedlægges

Naturvejlederen har været god at have og er rigtig ærgerlig at miste, men som følge af omfanget af 

brugen af denne, har vi ingen god begrundelse for ikke at nedlægge stillingen. Der er mange andre 

muligheder for at lære naturen at kende, og vi vurderer, at det kan pædagogerne godt varetage.  

 BLU-CBU-R15 Dagtilbud – reduktion af centrale puljer

Vi har ikke et indtryk af at disse puljemidler tidligere har været anvendt, hvorfor vi ikke ser det som et 

problem at disse puljer bortfalder.  
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Høringssvar, Budget 2022-2025 
Område Øst 

10. september 2021

 BLU-CBU-R17 Dagtilbud – tilpasning af takstindtægter i forhold til øget budget til bedre

normering

Vi ser det som en naturlig del udviklingen, at forældrebetalingen øges i takt med at der tilføjes flere 

midler. Dog skal vilkårene for børn og pædagoger ikke samtidig forringes, ved f.eks. flere lukkeuger. 

 BLU-CBU-R19 Specialpædagogisk Tema – reduktion af den økonomiske ramme

En tidlig indsats er vigtig! Faxe kommune har før skrevet og fortalt om at alle børn skal have en god 

start. Hvis rammerne og fagligheden ikke er til stede, er der en risiko for at nogle børn ”tabes”, og at 

problemer der kunne udredes tidligt, bliver meget større med alderen. Reduktion af den økonomiske 

ramme klinger meget dårligt med Fælles om Forebyggelse og Børn i Fællesskaber.   

 BLU-CBU-R20 Reduktion i den tale-hørepædagogiske funktion i PPR

Det virker meget modstridende, at man på den ene side sætter en masse i gang med Børn i Fællesskab; 

Fælles om Forebyggelse; Literacy-strategi og ”Alle børn skal starte godt”, men samtidig reducere i de 

tiltag der er med til at danne grundlag for projekter og strategier som disse, bliver en god historie.  

På vegne at Områdebestyrelsen for dagtilbud Område Øst 

Katrine Kirkeskov Rasmussen 

Formand 
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Vi er på Midtskolen godt i gang med at arbejde med kommunens 3 store 
fokus områder, Literacy, Fælles om Forebyggelse og Børn i Fællesskaber. 
Det er derfor med en smule undren, at vi ser, at der er besparelsesforslag, 
der efter vores mening rammer ned i 2 af de områder. 

Vi tænker her på følgende 2 forslag: 
BLU-CBU-R15, der drejer sig om bortfald af sprogvurdering for de 3- årige, 
dette ser vi som en forringelse i forhold til at understøtte arbejdet med 
Literacy på skoleområdet. 
BLU-CBU-R19, her handle det om at spare på det specialpædagogiske team 
i PPR, godt nok i dagtilbuddene, men når muligheden for tidlig indsats 
forringes vil det have betydning for skoleopstarten, når barnet starter i 
skolen. Dette harmonerer dårligt med fokus området Børn i Fællesskaber, 
da vi kan frygte at skolerne ”overtager” et barn, der via hurtig indsats 
(Fælles om forebyggelse) måske kunne have fjernet de udfordringer, barnet 
står i. Det kan derfor forringe mulighederne for en god opstart, at barnet 
stadigvæk står i svære udfordringer. 

 I forhold til at fjerne vejlederne på flersprogsområdet og naturvejledning 
mener vi fra MED, at der må tages en beslutning, som er af længere 
varighed. Vejlederne er nyttige for skolerne; og særligt i forhold til 
flersprogsvejlederen er det med til at højne kvaliteten af den dansk 2 
undervisning skolerne har en forpligtigelse til at tilbyde. Når vi mener, der 
bør tages en beslutning der rækker længere ud i fremtiden er det, dels fordi 
det forbedre brugen af vejlederne og deres kompetencer, når vi ved, de er 
der. Derudover synes vi ikke, det er ordentlige arbejdsvilkår at byde 
vejlederne, de hver eneste år skal ”frygte” for deres arbejde. 

I forhold til forslaget om, at der skal være ekstra lukke uger i dagtilbud har 
MED den kommentar, at det jo ikke kun drejer sig om, at der lukkes en uge 
eller to mere, men at det for betydning for normeringen hele året. Der vil 
være færre personale i hverdagen til at passe børnene. 

På vegne af Midtskolens MEDudvalg 

Kim Lauren (formand) Lene Høiriis Nielsen (næstformand) 

Center for Børn & Undervisning 

Høringssvar vedr. budget 2022 
Fra Midtskolens MED-udvalg. 

Postadresse: 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
Telefon 56203000 

Kontoradresse: 
Sofiendalsvej 42a 
4690 Haslev 

Direkte telefon 56204403 
www.faxekommune.dk 

Dato: 7. september 2021 

Sagsnummer: 
17.21.00-G01-20-18 

Du bør bruge Digital Post eller 
sende/aflevere et fysisk brev,  
hvis du vil skrive til os.  
Sådan beskytter du bedst dine 
oplysninger. 

Dine personoplysninger passer  
vi godt på! Du kan læse om,  
hvordan vi behandler dine  
oplysninger, og hvilke rettigheder  
du har på www.faxekommune.dk. 
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Vi er i skolebestyrelsen på Midtskolen enige i det høringssvar, som 
Midtskolens MED-udvalg har fremsendt d. 8. september 2021. 

Derudover har vi følgende kommentarer. 

 BLU-CBU-R10 Svømmelejr i stedet for
svømmeundervisning

At omdanne vores nuværende svømmeundervisning til en svømmelejr kan 
sikkert være en god ide – men den er også sårbar, hvis en eller flere elever 
er syge i den pågældende uge.  

 BLU-CBU-R11 Ungdomsforum reduceres
Det virker i modstrid med tilvalgsmodulerne fra skolestrukturen, hvor man 
vil satse på et bedre ungdomsmiljø. Ungdomsforum blev netop oprettet ud 
fra et syn på at udbrede de demokratiske processer – herunder at lave 
høringssvar. Ungdomsforum ligger i tråd med den Børn/Unge-politik, som 
Faxe tidligere har været meget stolt over.  

 BLU-CBU-R16 Skoleområdet – reduktion af centrale
puljer

Som forældre ser vi det som meget vigtigt, at vores børn og unge lærer 
førstehjælp. Vi ved fra personalet og vores børn, at det er dygtige og meget 
kvalificerede undervisere fra ungdomsskolen, som varetager opgaven. Det 
ville være en skam, hvis dette blev skåret væk. 

 BLU-CBU-R18 Fælleselevråd (skolevalg og særligt
begavede elever) reduceres

Det ville da være interessant, at vi kunne sætte særligt spot på særlig 
dygtige elever i Faxe. Det er en god historie for skolerne og kommunen, 
hvis vi kunne sende særligt dygtige elever videre i konkurrencer på 
nationalt plan.  

På vegne af Midtskolens Skolebestyrelse 

Niels Hansen (formand) 

Center for Børn & Undervisning 

Høringssvar vedr. budget 2022 
Fra Midtskolens Skolebestyrelse. 

Postadresse: 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
Telefon 56203000 

Kontoradresse: 
Sofiendalsvej 42a 
4690 Haslev 

Direkte telefon 56204403 
www.faxekommune.dk 

Dato: 9. september 2021 

Sagsnummer: 
17.21.00-G01-20-18 

Du bør bruge Digital Post eller 
sende/aflevere et fysisk brev,  
hvis du vil skrive til os.  
Sådan beskytter du bedst dine 
oplysninger. 

Dine personoplysninger passer  
vi godt på! Du kan læse om,  
hvordan vi behandler dine  
oplysninger, og hvilke rettigheder  
du har på www.faxekommune.dk. 
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Center for Børn & Undervisning – Vestskolen 

Vestskolen, den 10/9-21 

Høringssvar vedr. budget 2022 - 2025 

Vestskolens bestyrelse og MED-udvalg, der dækker Børnehuset i Terslev og Vestskolens 3 skoleafdelinger, 

har gennemgået budgetmaterialet og ønsker at henlede opmærksomheden på nedenstående: 

Sampasning 1-2 uger mere om året vil betyde, at der bliver færre hænder til at varetage kerneopgaven hele 

året. Yderligere lukkeuger betyder en reduktion af de nuværende årsværk, hvorved mulighederne for at 

bibeholde og hæve kvaliteten i dagtilbud og SFO forringes. Samtidig må det forventes at påvirke arbejdsmil-

jøet i negativ retning.  Personalets og forældrenes muligheder for at placere ferie vil reduceres. Dette kan 

få negative konsekvenser for andre områder i kommunen, hvor forældrene er ansat, som fx i hjemmeple-

jen, hvor der er behov for, at personalet kan fordele deres ferie ud over en længere periode.  

Hvis kørsel til tale-/sproggruppen bortfalder, er der risiko for, at børn i udsatte positioner fastholdes i den-

ne. Egen transport fordrer at forældre har bil. Med den fysiske placering af tale-/sproggruppen i den sydlig-

ste del Faxe kommune (Faxe Ladeplads), vil børnene i den nordlige del af kommunen ikke have samme mu-

lighed for deltagelse i gruppen. Hvis reduktionsforslaget vedtages, bør der kigges på muligheden for at pla-

cere tale-/sproggrupper flere steder i kommunen.  

Med en nedlæggelse af naturvejlederens stilling mister dagtilbud, SFO og skole muligheden for inspiration 

og konkrete læringsforløb i nærmiljøet. Dette bør kompenseres ved fx en central pulje til fælleskommunalt 

kompetenceløft på dagtilbudsområdet, hvor læreplanstemaer omkring natur og science opkvalificeres. På 

skoleområdet foreslås der som kompensation en tovholderfunktion blandt naturfagslærerne, der kan sikre 

faglig sparring på tværs.  

Med nedlæggelse af flersprogsvejlederens funktion vil det decentralt fordre yderligere kompetenceløft af 

de sprogansvarlige, som allerede er nøglepersoner. Det vil være sårbart for den enkelte institution/skole, 

hvis medarbejderen med kompetencen opsiger sin stilling eller sygemeldes i en længere periode. Vi så ger-

ne, at kommunens flersprogsvejleder blev en aktiv del af kommunens integrationspolitik og fik en større 

kobling til kommunes sprogkonsulent for at skabe og sikre sammenhæng i indsatserne.  

Såfremt der besluttes en reduktion af de centrale puljer på dagtilbudsområdet, vil det få betydning for 

sprogindsatsen. En del af puljen bruges til at understøtte personalet i dagtilbuddene i forhold til Litera-

cystrategien. Det samme vil gøre sig gældende, hvis forslaget om at reducere den tale-hørepædagogiske 

funktion hos PPR besluttes.  

Forslaget om at reducere den økonomiske ramme til specialpædagogisk team vil få konsekvenser for im-

plementeringen af Børn i Fællesskaber, især hvis den nuværende struktur med skærmede grupper i dagtil-

buddene fastholdes. Længere ventetid for optagelse i en skærmet gruppe udfordrer strategien med fore-

byggende og tidlig indsats.  

En anden mulighed kunne være at økonomien til specialpædagogisk team udmøntes til dagtilbuddene efter 

en socio-demografisk fordeling, hvormed de enkelte dagtilbud i lighed med skolerne selv opretter gruppe-

ordninger med mulighed for at ansætte kvalificeret personale til at varetage opgaven så tæt på almen som 
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muligt. Det vil yderligere betyde, at børn med særlige behov kan blive i deres nærområde og være en del af 

det fællesskab, de senere skal overgå til skole med. 

En reduktion af de centrale puljer på skoleområdet vil få betydning for de 1. hjælpskurser, der gennemføres 

på 8. årgang. Lige nu bør vi udnytte fuldt ud, at der i hele samfundet er øget opmærksomhed på vigtighe-

den af at kunne yde hurtig, korrekt 1. hjælp.  

I budgetmaterialet forslås svømmeundervisningen omlagt til en årlig svømmelejr. Set i lyset af det øgede 

fokus der er på, at eleverne motionerer regelmæssigt, kan vi ikke tilslutte os forslaget. Samtidig vil det få 

store konsekvenser for andre fritidsbrugere samt øge behovet for vikardækning i de uger, svømmelærerne 

afvikler svømmelejrene.  

Vi bifalder, såfremt opprioriteringsforslaget vedr. videreførelse af Generelt løft i af folkeskolen besluttes. 

Indsatsen understøtter i høj grad implementeringen af Børn i Fælleskaber og Fælles om Forebyggelse. På 

Vestskolen er der ansat 2 årsværk, som løser opgaverne på tværs af vores 3 afdelinger. Det vil være en væ-

sentlig forringelse, hvis vi ikke længere kan tilbyde intense forløb for de elever, der måtte have behov. 

I budgetmaterialet forslås der også en opprioritering af ledelse i forbindelse med vedtagelse af skolestruk-

turen. Dette forslag bifalder vi, da det reelle behov for ledelse er større end det, der tildeles budget til på 

nuværende tidspunkt. Nærværende, tilgængelig og faglig ledelse har stor betydning for arbejdsmiljøet på 

de enkelte arbejdspladser.  

Slutteligt ønsker vi at rette opmærksomheden på konsekvenserne af forslaget om at reducere PL-

fremskrivningen med 15 mio. kr. Rammebesparelser vil betyde forringelser på hver enkelt enhed – og vil 

udmøntes forskelligt. Politisk bør der tages stilling til, hvorvidt serviceniveauet reelt kan fastholdes uden at 

arbejdsmiljøet presses yderligere. Samtidig bør der være opmærksomhed på konsekvenserne af de fremti-

dige PL-fremskrivninger, hvis disse beregnes på baggrund af en reduceret budgettildeling.  

Med venlig hilsen, på vegne af Vestskolens bestyrelse og MED-udvalg 

Michael Særslev Rasmussen   John Olesen Susanne Meyer Christensen 

Formand for bestyrelsen  Næstformand i MED-udvalget Konst.skoleleder 
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Høringssvar til budget 2022-25 fra Østskolens MED-udvalg og besty-

relse 
Generelt  
Vi vil først og fremmest gerne kvittere for at store og afgørende indsatser som Fælles om Forbere-
delse (FOF) og Børn i Fællesskaber (BIF) ikke er med i besparelsesrunden. 
Derudover er det glædeligt, at der nu bliver åbnet for økonomiske overførsler. Dette giver mulig-
heder for mere langsigtede investeringer. 
Helt generelt mener vi, at der ikke bør indstilles til besparelser på dette område, da økonomitilde-
lingen til skolerne i Faxe Kommune allerede nu ligger under landsgennemsnittet. 
Kun de fælles elevrådsgoder kunne komme i spil i forbindelse med en besparelse. 

Det er vores overbevisning, at nedenstående øjebliks-besparelser vil resultere i dyrere og mere 

langvarige tiltag for de børn og familier der rammes af disse besparelser. 

Her er vores kommentarer til de enkelte spareforslag: 

BLU-CBU-R10 Svømmelejr i stedet for svømmeundervisning 
I denne situation vil der være følgekonsekvenser for især Faxe hallerne, der i forvejen har begræn-
sede indtægter. Det må forventes at det indtægtstab der vil være for især Faxe Svømmehal må 
forventes at skulle findes andet steds i kommunen, hvis denne mener at svømmehallen, der i for-
vejen er presset på økonomien, skal bestå.  
Vi tror ikke på, at børnene lærer at svømme på en forsvarlig måde i forbindelse med en svømme-
lejr modsat ugentlige svømmelektioner i mindst et halvt til et helt år. 

BLU-CBU-R11 Ungdomsforum reduceres  
Det kræver en særlig indsats i vores område, at iværksætte et ungdomsforum – en indsats som vi 
mener er vigtig at få sat gang i, ikke kun af hensyn til de unges trivsel, udvikling og resultater i fol-
keskolen, men også deres overgang til ungdomsuddannelser mm. – Derfor virker det underligt, at 
man vælger at spare på dette område. 
Bekymringen kan for Østskolen være, at det er skolerne, der selv skal løse udfordringerne med un-

gemiljøerne i fritidstimerne. 

BLU-CBU-R13 Flersprogsvejleder og naturvejleder nedlægges  
At bruge naturen i undervisningen er essentiel for at skabe en grundlæggende forståelse for vores 
natur, vores klima, bæredygtighed og generelt den geografiske og anden naturfaglige viden der er 
brug for, i forhold til vores fremtidige udfordringer inden for klima, bæredygtighed og f.eks cirku-
lær økonomi. Dette kan en naturvejleder understøtte. 
Mht. fjernelsen af vores flersprogsvejleder vil det skabe urimelige økonomiske forhold for de sko-

ler, der i perioder skal varetage større andel af børn af anden etnisk herkomst. Vi risikerer ringere 

integration. Hvis de lokaler skoler skal overtage flersprogsvejlederens opgaver kræver det lokale 

medarbejderopgraderinger, hvilket vil udhule besparelsen. 

BLU-CBU-R16 skoleområdet – reduktion af centrale områder 

Der er et lovpligtige element i forhold til færdselslære. det er klart en bekymring at Faxe Kommu-
ne overvejer at flytte en væsentlig og lovpligtig opgave fra de centrale midler, over på skolernes 
egne budgetter.  
Der har ikke været et synligt forbrug af legepatrulje de senere år. Det ser i det hele taget ikke ud 
til, at Østskolen i særlig stor grad har benyttet sig af de centrale midler. 

Østskolen 
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BLU-CBU-R18 fælleselevråd (skolevalg og særligt begavede elever) reduceres 
Det er bekymrende, at der skal ske fjernelse af tiltag til særligt begavede børn. Vi er i forvejen ud-
fordret i forhold til differentieret undervisning. De elever, der er særligt begavede er i lige så stor 
risiko for at ende i kedsomheds-udfordringer, og hvad der følger med her, hvis de ikke stimuleres 
efter deres evner i skoleregi. 
Det er langt vigtigere at sikre særligt begavede børn, end det er at iværksætte skolevalg eller ar-
rangere studietur for fælleselevrådsrepræsentanterne. 

BLU-CBU-R19 reduktion af den økonomiske ramme for specialpædagogisk team  
En reduktion af midlerne til dette i forvejen pressede område af socialområdet, vil modarbejde 
kommunens og skolernes hensigter om at reducere antallet af børn udenfor de almene fællesska-
ber og den øgede rummelighed der er politisk og borger-ønsker om. Samtidig vil udsatte familier 
blive presset yderligere, hvilket kan give konsekvenser i andre dele af kommunekassen, såsom job, 
sygedagpenge og socialområdet. 

BLU-CBU-R20 reduktion i tale-hørepædagogiske funktion i PPR  
At fjerne støtten og specialtimerne i daginstitutionerne vil sætte de ramte børn bagud i deres ud-
vikling. Dette i en tid, hvor vi har et stigende antal børn med tale-udfordringer. 
Tale – og hørevanskeligheder vil bremse deres udvikling, og det er vigtigt så vidt som muligt at ar-

bejde på at fjerne netop denne udfordring fra deres tilværelse, og derved øge deres chancer for at 

følge med i udvikling og trivsel, som deres jævnaldrende i de almene tilbud. 

Med venlig hilsen 

Østskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse. 
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PPR 

Budget 2022 

Høringssvar fra medudvalget i PPR 

Pædagogisk Psykologisk 

Rådgivning 

Telefon 56 20 34 60 

www.ppr2@faxekommune.dk 

  PPR ønsker med udgangspunkt i de politiske visioner, kvalitet i kerneydelsen, Danmarks bedste 

folkeskole og rettidigt indsat samt strategierne BIF og FOF give høringssvar i relation til 3 reduktion 

forslag fra Børn & Læringsudvalgets område: 

BLU-CBU-R20 – Reduktion i den tale-hørepædagogiske funktion i PPR 

Der er stor efterspørgsel på indsatser fra talehøre konsulenter. De er vigtige samarbejdspartner i Faxe 

Kommunes literacy – strategi, en opgave som er vigtig idet der fortsat er dagtilbud hvor der mangler 

uddannede sprogansvarlige. Talepædagoger får dermed ofte en væsentlig rolle, idet de repræsenterer 

kontinuiteten og specialviden i sprogarbejdet.  

Medudvalget i PPR gør opmærksom på drøftelse i Børn og læringsudvalget, hvor der i referatet fra 

9-6-21, står følgende:

”Arbejdet med sprogkonferencer er understøttet lokalt gennem logopædernes arbejde. Logopædernes 

arbejde omfatter blandt andet fast deltagelse i sprogkonferencer. Gennem disse møder har 

logopæderne mulighed for at kvalificere det pædagogiske arbejde med sprogudvikling, kvalificere 

udvælgelsen af børn til sprogvurderinger og understøtte implementeringen af arbejdet med 

digitalisering af data og data flow mellem dagtilbud og skole. ” 

https://www.faxekommune.dk/dagsorden/boern-laeringsudvalget-09-06-2021 

Der er stor efterspørgsel efter talepædagogisk bistand på skoleområdet, som i de kommende år skal have 

større bevågenhed. Der flyttes flere elever fra specialområdet ud i almenområdet og elever med 

komplicerede tale vanskeligheder bliver mere synlige, når disse elever undervises i en almen ramme. 

Dette kræver praksis nær, specialviden. Det er ofte komplicerede sprogvanskeligheder som tale-høre- 

konsulenterne kaldes ud til. 

Det er vanskeligt at se, på hvilken måde det talepædagogiske team, med en personale reduktion, kan agere 

med kvalitet og fortsat både kan have en bredere og et mere forebyggende fokus samt håndtere de 

særopgaver der knytter sig til sproggruppen i Mælkevejen samt de ældre elever med komplekse 

problemstillinger. Den tidlige forebyggelse er truet på sprogområdet, hvis kapaciteten forringes. Tidlig 

indsats er vigtig og et fundament i PPR, som ikke har modtaget FOF økonomi til udvidelse af en 

forebyggende indsats.  
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BLU-CBU-R07 – Bortfald af kørsel til Tale sproggruppe 

Forslaget indebærer at forældre til børn der knyttes til sproggruppen, -  selv skal transportere deres barn 

derhen. Sproggruppen er placeret i Mælkevejen i Faxe Ladeplads. Sproggruppen modtager børn fra hele 

Faxe kommune og forældre uden bil vil have svært ved på egen hånd at transportere deres barn fra fx 

Haslev til Faxe Ladeplads. Denne reduktion kan indebære at udsatte forældre kan have svært ved at tage 

imod et sprogtilbud til deres børn. Når vi ønsker, at sikre børn med særlige sproglige udfordringer får en 

kvalificeret tidlig hjælp i sproggruppen, er det vigtigt at vi ikke ”mister” disse børns deltagelse i 

sproggruppen, hvilket kan bringe dem nærmere en skolegang knyttet til almen området give usikker 

skolegang. 

BLU-CBU-R19 – Reduktion af den økonomiske ramme for special pædagogiske team. 

Der er en stigning i henvendelser med ønsker til indsats fra Specialpædagogisk team og det er vanskeligt 

at få ressourcerne til at balancere efterspørgslen. En reduktion vil yderligere svække den omlægning af 

Specialpædagogisk team der er i gang i forhold til at etablere flere indsatser som følger BIF strategien. 

Indsatser som ikke er så indgribende, som en placering i skærmet gruppe er. 

En reduktion vil øge presset på dagtilbud i forhold til børn som udfordrer. Ligeledes vil det medføre et 

øget pres på talepædagogerne og psykologernes arbejde i dagtilbud. Der er et godt samarbejde mellem 

special pædagogerne og de øvre faggrupper i PPR. Det er vores vurdering at specialpædagogerne har en 

vigtig rolle i forhold til BIF og FOF, idet disse strategier fortsat skal udvikles og styrkes. 

.  

Medudvalget i PPR 

9-9-2021
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Marienbergvej 17, 4760 Vordingborg 
Tlf. 66 10 60 60 – E-mail: 060@dlf.org 

Vordingborg, den 9. september 2021 

Høringssvar vedr. budget 2022-2025. 

Lærerkredsen Faxe Vordingborg har efter gennemgang af det foreliggende budgetmateriale, og med vores 

viden og indsigt i skoler og arbejdspladser inden for vores område, følgende bemærkninger: 

Det er i alles interesse, at kvaliteten i skolerne løftes. Derfor bifalder vi, hvis Generelt løft i folkeskolerne 

videreføres. -Ikke kun for at sætte fokus på de svageste elever, men også som en mulighed for at udfordre 

de stærkeste elever i højere grad end nu. Samtidig viser al forskning, at kvaliteten i undervisningen stiger, 

når der er to lærere til stede til at understøtte elevernes faglige behov. Vi ser derfor gerne, at de nye 

frihedsgrader i folkeskolen udnyttes yderligere, så der udmøntes tolærertimer i videst muligt omfang.  

Vi bifalder ligeledes, hvis der vedtages en opprioritering af ledelse i forhold til ny skolestruktur. 

Nærværende, synlig og ikke mindst tilgængelig ledelse er altafgørende for skolens daglige drift og lærernes 

arbejdsmiljø. Såfremt der besluttes en skolestruktur, hvor en række skoler selvstændiggøres, vil det kræve 

en yderligere økonomisk opprioritering, da udgiften ellers skal tages fra skolernes eksisterende budgetter. 

Hvis dette bliver en realitet, vil det få store konsekvenser for skolernes økonomiske råderum, og i sidste 

ende kan det blive svært for skolerne at leve op til rammerne i Lokalaftalen.  

Skolerne står med en stor udfordring i forhold til implementeringen af Fælles om Forebyggelse og Børn i 

Fællesskaber. Opgaven ude i klasselokalerne bliver mere og mere omfangsrig og kompleks og stiller større 

og større krav til lærernes viden og kundskaber i forhold til at tilgodese alle elevers faglige og sociale behov 

i undervisningen samt at opfylde de øgede dokumentationskrav. Der er i høj grad brug for et vedvarende 

fokus på mulighederne for efter- og videreuddannelse, hvis lærernes skal lykkes med opgaven. 

Magtesløshed og manglende ressourcer til reelt at kunne løfte opgaven fordrer et dårligt arbejdsmiljø med 

højt sygefravær til følge.  Derfor er der fortsat behov for at investere i implementeringen af Fælles om 

Forebyggelse og Børn i Fællesskaber indtil indsatserne forhåbentligt giver et afkast på længere sigt.   

I den forbindelse vil det også være væsentligt, at PPR’s indsatser fortsætter på samme niveau som nu. PPR 

yder supervision og sparring til de lærere, der underviser elever med særlige behov. Samtidig løfter de 

opgaven med tidlig indsats i forhold til børn med tale- og sprogvanskeligheder. Hvis denne indsats 

reduceres, vil det får betydning for elevernes faglige og sociale udvikling.  

At samle al svømmeundervisning for en klasse i en årlig svømmelejr løser umiddelbart en økonomisk 

udfordring i forhold til transport, men afføder til gengæld mange andre udfordringer. Her tænker vi på 

logistik, lokalebrug på nærliggende skoler, da eleverne ikke kan være i vandet en hel dag ad gangen, 

vikardækning af svømmelærernes andre undervisningsopgaver i de uger, der afvikles svømmelejre m.v. 

Samtidig er der et samfundsmæssigt fokus på, at eleverne skal motionere regelmæssigt, hvilket årlige 

svømmelejre ikke understøtter.  

I budgetmaterialet indgår et forslag om en reduceret Pris og Løn-fremskrivning i 2022. En sådan reduktion 

vil afstedkomme en rammebesparelse. Som Lærerkreds kan vi ikke anbefale yderligere rammebesparelser, 

da det uundgåeligt vil påvirke lærernes arbejdsmiljø i negativ retning, når samme serviceniveau skal  
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fastholdes inden for en reduceret økonomisk ramme. Politisk bør der tages ansvar for et serviceniveau, der 

er afstemt med de ressourcer, der reelt er til rådighed.  

Lærerkredsen står som altid til rådighed med vores viden og indsigt og byder gerne ind i samarbejdet om 

udviklingen af et stærkere skolevæsen i Faxe Kommune.  

Med venlig hilsen, og på vegne af Kredsstyrelsen 

Mette Brendstrup Laursen Stine Baad Clausen 
Formand Næstformand og FTR 
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Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget vedr. Budget 2022 

Folkeoplysningsudvalget (FOU) har ikke haft lejlighed til at drøfte Faxe kommunes budget 2022, men 

formandsskabet fremsender hermed kommentarer, som vi finder relevante i forhold til det administrative 

forslag vedr. budget 2022-2025. 

FOU har i mange år haft et godt og konstruktivt samarbejde med såvel forvaltning som Plan- og 

kulturudvalg. Dette har udmøntet sig i en god og fornuftig udvikling af det folkeoplysende virke i Faxe 

kommune. 

I FOU tror vi, at der i de nærmeste år vil være et stigende behov for at den enkelte borger føler, at det er 

interessant og givende at være aktiv i nærsamfundet hvor man lever og bor samt at foreningslivet har 

tidssvarende faciliteter 

Gennem bl.a. let forståelige tilskudsregler, påskønnelse og dialog forsøger FOU at medvirke til, at den 

frivillige indsats på det folkeoplysende område påvirkes i en positiv retning. 

I de seneste år har der i Faxe kommune været stor byggeaktivitet i forbindelse med halbyggerier, 

udvidelse af depotrum og kunstgræsbaner mm. Dette kan vi selvfølgelig kun påskønne i FOU. 

Samtidig kan vi dog også frygte om der, med det pres, der er på velfærdsområderne i Faxe kommune - og 

som det også kommer til udtryk i budgetforslaget for 2022 og fremover – vil være penge til at drifte disse, 

såvel som de foreningsejede faciliteter, så de også i fremtiden vil fremstå ”up to date”. 

Iflg. forslagskataloget skal puljen til ”renovering af eksisterende idrætsfaciliteter” nulstilles i 2022. 

Ligeledes ses forslaget om renovering af kunstgræsbanen i Haslev ikke i forslagskataloget. 

 I FOU forstår vi godt, at der skal være penge til mange kerneopgaver og at der skal være balance 

i budgettet. 

Alligevel ser vi med beklagelse, at Anlægspuljen til fritidsbrugere fremover foreslås reduceret med 

ca. 1/4-del. Dette er en pulje, som de seneste år har løst mange dagligdags-, såvel som store opgaver – 

lige fra halgulve over tidtagningsudstyr til kaffekopper. 

Ligeledes med beklagelse, konstaterer vi at FOU's forslag om at Plan- og kulturudvalget oprettede en 

pulje for unge talenter i alderen 14-25 år, ikke er medtaget i forslagskataloget. 

Begrundelsen for dette forslag skulle dels være en hjælp/påskønnelse til de foreninger som har øgede 

udgifter til denne gruppe, dels at de unge i længere tid kunne forblive rollemodeller i deres klubber. 

I forbindelse med de strammede økonomiske vilkår, forudser FOU, at en del af tiltagene i Kultur- og 

fritidspolitikken for 2020-2024 bliver reduceret eller må skubbes til senere. 

Trods ovenstående, konstaterer FOU også, med en vis taknemmelighed, at der ikke er reduktionsforslag i 

vores kerneopgaver. 

Med venlig hilsen 

Folkeoplysningsudvalget 

Torben Reiner Jensen      Poul Erik Holm 

Formand     Næstformand 
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Ældrerådet har på deres møde i dag den 3. september afgivet dette høringssvar til 

budget 2022. 

PKU - CKFB-OP02 - Nordskoven som grøn oase: 

Forslaget kan støttes, der er her tale om et bynært stykke skov, der såfremt 

forslaget fremmes, vil være til gavn også for ældre. 

ØK-TVÆR-R02 - Effektiviseringer og reduceret PL-fremskrivninger 

Der er virkelig brugt mange ord om dette forslag, det er imidlertid, uanset ordvalg, 

et forslag til besparelser. Når der så, næsten til sidst i hele beskrivelsen, fremlægges 

tre konkrete eksempler, er det påfaldende, at det er meget små områder der 

beskrives. Som det fremgår skal der på SSU-området påregnes en budgetreduktion 

på 3,7 mio.kr. Da områdets udgifter, i det væsentlige, består af løn er det klart, at 

det vil få konsekvenser for løsningen af kerneopgaverne i såvel hjemmeplejen som 

på plejecentrene. Forslaget kan derfor ikke anbefales. 

SSU-CSP-R03 - Udlicitering af eller ændring af hyppighed for tøjvask for 

hjemmeboende borgere. 

Vi mener, at tøjvask skal forblive en opgave for hjemmeplejen. En ændring til vask 

hver anden uge, vil være et mindre indgreb end at skulle sende tøj til vask andet 

sted, idet det her, også ser ud til, at tøjvask kun finder sted hver 14. dag. 

Ved ændring til tøjvask hver 14. dag skal der gennemføres en revisitering, idet der 

hos visse borgere kan være behov for tøjvask hver uge. 

SSU-CSP-R04 - Gennemgang af pladskapacitet - lukke Dagcenter Grøndal 

Rådet finder ikke det er en god idé. Man burde prøve at finde et sted i Haslev, der 

kan rumme både et dagcenter og Oasen. Det ville virkelig aflaste 

pladsproblemerne på Grøndalscentret. 

SSU-CSP-R05 - Nedlæggelse af klippekort til hjemmeboende. 

Vi kan ikke anbefale dette forslag, som det også fremgår af 

konsekvensbeskrivelsen, vil borgernes frihed og selvbestemmelse bevirke, at deres 

livskvalitet forringes. Det er desværre tit således, at ordninger der indføres som 

puljer, og dermed sættes i værk, så senere bliver en del af bloktilskuddet, så bliver 

de afskaffet. Det er en rigtig uheldig tendens. 

SSU-CSP-OP02 - Bedre bemanding i hjemmeplejen, pulje fra SU overgår til 

bloktilskud 

Her er igen et eksempel på de uheldige ændringer fra pulje til bloktilskud, Vi kan 

stærkt anbefale, at der afsættes midler til fastholdelse af bedre bemanding i 

hjemmeplejen. 

SSU-CSP-OP01 - Rehabiliteringscenter Grøndal og midlertidige pladser 

Forslaget kan stærkt anbefales. 
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SSU-CSP-OP04 - Etablering af en bufferpulje til at imødekomme en eventuel 

underfinansiering af hjemmeplejen jfr. SSU 11. maj pkt. 63 

Forslaget anbefales. Når vi gør det, hænger det selvfølgelig sammen med de 

oplevelser, der har udspillet sig i sommeren 2021, specielt i område Vest. Det skal 

dog tilføjes, at bevilling af disse penge ikke løser det helt aktuelle problem, at der 

ikke er ansøgere til de mange stillinger. 
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Høringssvar DH-medlemmer Handicap rådet– budget 2022-frem 

Danske Handicaporganisationer – Faxe (DH)’s medlemmer af Handicaprådet takker for muligheden for at 

indgive høringssvar til Faxe Kommunes forslagskatalog, bestående af besparelses- og effektiviseringsforslag 

på driftsbudgettet til budget 2021-2024.  

DH’s medlemmer af Handicaprådet forholder sig til materiale der forligger på høringssiden, heri også det af 

Socialudvalget fremsatte forslag, velvidende at dette bliver rullet tilbage og der vil komme et revideret 

forslag pga. af en analyse udarbejdet af et konsulentfirma.  

Når der foreligger et nyt forslag fra Socialudvalget forbeholder DHs medlemmer af Handicaprådet retten til 

at indsende et tillæg til nærværende kommentarer.  

På hjemmesiden kan man læse: ”Forslagene er fremkommet ved involvering af en bred forsamling af 

medarbejdere med faglig og økonomisk indsigt, samt i chefforum, som har arbejdet med at finde yderligere 

besparelses- og effektiviseringsforslag”. 

Indledende betragtninger  

Organisering/indplacering af Handicaprådet. 

Handicaprådets DH-medlemmer ønsker sig brændende, at Handicaprådet placeres under økonomiudvalget. 

I dag er Handicaprådet organiseret under Social og Sundhed, men at have et handicap berører den enkelte 

borger i alle livets facetter, fra vugge til grav. Faxe Kommune er via lovgivningen forpligtiget til at alle 

initiativer skal forelægges Handicaprådet, hvilket ikke sker i dag. På Faxe Kommunes hjemmeside kan man 

finde følgende ordlyd:  

Handicaprådet 

Handicaprådet er nedsat af Byrådet i medfør af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale 

område. 

Handicaprådets formål er: 

 at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål 

 at formidle synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål 
vedrørende mennesker med handicap. 

Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med 

handicap. 

Handicaprådet består af otte medlemmer. Fire medlemmer indstillet af handicaporganisationerne og fire 

medlemmer indstillet af Byrådet. Hver gruppe er dermed repræsenteret med samme antal medlemmer. 

Når man gennemlæser de forskellige forslag og ideer gennemlyser forslagene af, at der igen ikke på et 

eneste tidspunkt er foretaget en vurdering ud fra et handicap perspektiv.  
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DH’s medlemmer af Handicaprådet forslag er, at den skabelon de enkelte forslag er bygget over, hvor man 

har en række faste punkter som skal besvare, fx ”Forudsætninger” og ”Konsekvenser”, også skal være et 

punkt der vurderer. ”konsekvenser for personer med handicap”. Disse konsekvenser skal vurderes i meget 

bredt perspektiv. En blind har behov for nogle tilpasninger, mens en døv har brug for andre ting, og 

gangbesværede har behov for helt tredje ting. I forvaltningsøjemed/udvalgsøjemed, er tilgængelighed 

blevet lig med den fysisk tilgængelighed der kan måles i højde og bredde. Men tilgængelighed er ikke kun 

fysisk tilgængelighed men lige så meget kommunikativ/social tilgængelighed. (Konkret eksempel på 

udelukkelse af handicappede i den offentlige debat: Byrådets møder streames ganske fint på Facebook, 

men udelukker fx hørehandicappede i deltagelsen, dels fordi der ikke er tekster på streamingen, dels er 

lyden alt for ringe på modtager siden.)  

Alle udvalg bør have en skabelon der minder udvalget om at tage stilling til om en given indstilling eller 

forslag har handicapkonsekvenser. Det er så her Handicaprådet skal spørges.  

DH’s medlemmer af Handicaprådet forstår den udfordring der er, med at få budgetenderne til at nå 

sammen. Det er dog ærgerligt at læse, Faxe Kommune refererer til ”sammenlignelige kommuner” – og 

dermed er det dem der lægger barren for serviceniveauet. Hvorfor kan Faxe Kommune ikke være en 

foregangskommune og turde prøve nogle ting af. Fx har der tidligere været succes med at øge en given 

budgetpost, der senere genererer overskud og bidrager positivt til budgettet (enkelte udvalg har forstået 

den øvelse).  

Den ånd mener DH’s medlemmer af Handicaprådet generelt mangler i de forslag der er blevet lagt på 

bordet. Det skyldes måske at budgetforslaget er udarbejdet af embedsværket fremfor det politiske niveau.  

Vigtigt igen at understrege at fokus på forebyggelse og tidlig indsats hos de yngste i kommunen er noget af 

det vigtigste. Og at besparelse her og nu på handicapområdet ofte betales dyrt senere af borgeren med 

personlige omkostninger og kommunen med økonomiske konsekvenser- hvilket bør overvejes nøje når den 

manglende/reducerede PL-fremskrivning besparelser skal implementeres i de enkelte områder. 

Disse besparelser kan ramme på de mest følsomme områder bl.a. på handicapområdet. Derfor mener vi, at 

som handicapråd bør vi vide, hvor man politisk vil foretage besparelser. Som det foreligger nu, er det ikke 

muligt at give høringssvar på, da der ikke er udarbejdet konkrete besparelsesforslag eller taget politisk 

stilling til disse. 

I de fremlagte forslag er der i vore øjne eksempler f.eks. at finde på: 

 Forslag BLU-CBU-R9 omkring reduktion af den økonomiske ramme for specialpædagogisk team 
 

 Forslag SOU-CFSB-R02 Nedbringe udgifterne til forebyggende foranstaltninger  
 

 Forslag SOU-CFSB-R03 Nedbringe udgifterne til dyre & sene anbringelser 
 

Positivt i vore øjne er  

 Forslag SOU-CFSB-R01 Øget anvendelse af Klap job som alternativ til § 103 tilbud  
Med disse bemærkninger ønsker vi byrådet god arbejdslyst med at få budgettet til at nå sammen 

PÅ vegne af DH-medlemmerne i Handicaprådet 

Claus Bo Hansen 

Formand for Handicaprådet- Faxe kommune  
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FOA Sydsjælland 

Bataljonsvej 3 * 4700 Næstved * Til: 4697 2800 * sydsj@foa.dk * www.foa.dk/Sydsjælland 

FOA Sydsjælland har følgende bemærkninger til budget 2022-2025 

BLU-CBU-RO4 Dagtilbud – sampasning i efterårsferien 

BLU-CBU-RO5 Dagtilbud – sampasning i yderligere en uge i sommerferien 

Ved indførelse af yderligere 1 uges sampasning i sommerferien samt efterårsferien, vil dette medføre 
normeringsforringelser, da lønudgifterne stadigvæk vil være 52 uger pr. år og den tildelte lønudgift 
fratrækkes lukkeuger vil det medføre normeringsforringelser i hverdagen.  

Sampasningugerne vil øge presset på personalenormeringer. Det skyldes, at deres prime effekt er at flytte 
rundt på børnenes og medarbejdernes ferie. Det bliver således ikke færre børn i daginstitutionerne af, at 
der er sampasning.  

Brugen af sampasning vil for nogle børn være meget svær, specielt for børn med særlige behov. Det er ikke 
gavnligt for Børnene at blive anbragt i et fremmed miljø, blandt mange børn og voksne de ikke kender og 
har relationer til. 

For personalet har det betydning for arbejdsmiljøet, da de tvinges til at holde ferie i fastlagte uger og 
balancen mellem den enkelte medarbejders privat- og arbejdsliv forringes. 

BLU-CBU-R19 Specialpædagogisk Team – reduktion af den økonomiske ramme 

På dagtilbudsområdet er der og vil fremover være børn der har særlige behov, derfor mener vi at det er 
meget vigtigt at der i fremtiden også er muligt for det enkelte dagtilbud at trække på hjælp og sparring fra 
en specialpædagogisk team med stor viden og mange specialfaglige kompetence, i det omfang der er brug 
for det. Vi er bekymrede for medarbejdernes arbejdsmiljø, når ventetiden for vejledning, støtte mv. ved en 
reduktion bliver længere.  

Med Venlig hilsen  
FOA Sydsjælland  
Pædagogisk Sektor 

Ulla Mikkelsen 
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10. juni 2021

Høringssvar til Faxe Kommunes budget 2022 

Faxe Kommune har sendt forslag til budget 2022 i høring. Her følger BUPL Sydøsts be-
mærkninger til de fremsatte forslag. 

Faxe Kommune har fremsat forslag om besparelser på dagtilbudsområdet på godt 4 mio. kr. 
Det vil forringe normeringerne. 

BUPL ser forslagene som værende i direkte modstrid med intentionen bag en styrkelse af det 
pædagogiske arbejde med børn i udsatte positioner og bag indførelsen af minimumsnorme-
ringer, som regeringen og dens støttepartier besluttede skal være fuldt implementeret senest 
i 2024.  

Spareforslagene står i skærende kontrast til de løfter, der blev givet i kommunalvalgkampen i 
2017. De er et væsentligt tilbageslag i forhold til de forbedringer, som byråd og udvalg ellers 
har gennemført de seneste fire år i form af især yderligere ressourcer til grundnormering og 
sociale normeringer.  

I Faxe Kommune har der ellers været flere lovende takter på børneområdet i løbet af de se-
nere år, og kommunen har tilmed fået tilført en god portion statslig støtte. Vi nævner i flæng: 

• at stort set samtlige partier udtrykte ønske om at styrke kvaliteten i dagtilbud i
kommunalvalgkampen 2017 ved blandt andet at øge andelen af uddannede
pædagoger. 

• at flere partier i selvsamme valgkamp ønskede at forbedre normeringerne, så
vi kunne opnå færre børn pr. pædagog i dagtilbuddene.  

• at kommunen fra 2020 og årene fremover har fået ekstra ressourcer fra staten
til at indfase minimumsnormeringerne.  

• at kommunen ligeledes har fået del i Puljen til flere pædagoger til institutioner
med mange børn i udsatte positioner, hvor fire navngivne institutioner årligt får
tilført 3,5 mio. kr. til styrkelse af arbejdet i vuggestuerne.

Samlet set har Faxe Kommune fået tildelt en hel del penge. Penge, som i vores optik bør 
være med til at styrke velfærdsområdet i kommunen. 

Når budgettet for 2022 skal behandles og vedtages, er det vores opfattelse, at byrådet bør 
gøre op med sig selv, hvilket serviceniveau man ønsker i Faxe Kommune, naturligvis set i 
forhold til det forventede indtægtsprovenu.  

Faxe Kommune bør komme på landkortet som en kommune, der prioriterer velfærd og kvali-
tet i dagtilbud og skoler. 
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Normeringer og ledelse på SFO’er 

BUPL leder fortsat efter et opprioriteringsforslag, der sikrer fuld ledelsestid i alle SFO!er og 
transparens i tildelingsmodellen, så det tydeligt fremgår, hvordan ressourcerne anvendes, og 
hvilken normeringer der gælder for det pædagogiske arbejde i SFO’erne. 

Siden indførelsen af den nuværende budgettildelingsmodel, hvor normeringen blev reduceret 
og residualen øget, har der været usikkerhed omkring normeringsforholdene i Faxe Kommu-
nes SFO!er. 

De faktiske forhold omkring budgettildelingen står i skærende kontrast til den politiske indstil-
ling for ny budgettildelingsmodel fra 2018. Her hed det, at “Modellen skal opleves som enkel, 
gennemskuelig og fair, og bygge på virkelighedsnære forudsætninger, der afspejler hverda-
gen i kommunens SFO´er.” 

Der er behov for, at budgettildelingsmodellen revurderes, og vi ser frem til, at der skabes 
transparens i budgettildelingsmodellen, så der kommer fuldstændig klarhed over, hvad der er 
normering, og hvad der er residual. 

Herudover er det qua budgettildelingsmodellen sådan, at ledere af SFO!er med både SFO1 
og SFO2 har fuld ledelsestid, men der findes SFO!er i Faxe Kommune, som ikke har en 
SFO2 og derfor ikke har ledelse på fuld tid. Dette til trods for, at SFO!en samlet set har flere 
indmeldte børn end andre SFO!er med en SFO1 og en SFO2. 

BUPL opfordrer til følgende på SFO-området i Faxe Kommune: 
• At sikre kvaliteten i SFO’erne ved at øge normeringen til det niveau, der var gælden-

de før den nuværende budgettildelingsmodel.
• At det præciseres i budgetmodellen, at normeringen skal overholdes og dermed ad-

skille budget til normering og residual. Der er simpelthen ingen reel og god argumen-
tation for, at man blander normering og residual sammen. Det har vi sagt før, og det
siger vi igen nu.

• At budgettildelingsmodellen sikrer fuld ledelsestid i alle SFO’er.

Ferielukning forringer normeringer, vilkår og service 

Forvaltningen har fremsat to forslag til yderligere lukkeuger med sampasning i daginstitutio-
nerne. Vedtages forslaget kommer det samlet antal lukkedage pr. år op på mellem 21 og 23 
dage alt efter, hvordan julen falder.  

Forslagene har primært tre konsekvenser: 
- Forringer servicen over for forældrene og lægger hindringeri  vejen for, at forældre kan hol-

de ferie sammen med deres børn.
- Forringer medarbejdernes vilkår, da de ikke længere selv har indflydelse på, hvornår de

holder ferie.
- Forringer normeringerne.

Desuden vil forslagene, som de er fremsat, bringe kommunen i konflikt med ferieloven og 
ferieaftalen, da medarbejder ikke længere vil have mulighed for at holde 3 ugers sammen-
hængende sommerferie. 
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Når man indfører tvungen ferielukning skal man være opmærksom på, at det generelt lægger 
hindringer i vejen for, at familier kan holde ferie sammen. Det skyldes, at forskellige arbejds-
pladser og virksomheder ikke koordinerer deres ferielukning, så forældre og børn derfor kan 
risikere at skulle holde ferie på forskellige tidspunkter.  

Konsekvenserne er efter BUPL’s vurdering mere indgribende overfor forældre, børn og per-
sonale, end det umiddelbart fremgår. Vi må derfor alene på den baggrund opfordre til, at man 
ikke gennemfører en så drastisk ferielukningsordning, som foreslået her. 

Vi kan i øvrigt tilføje, at Faxe Kommune med næsten 5 lukkeuger om året vil bringe sig op 
blandt de kommuner i landet, som tilbyder de ringeste vilkår mht. ferielukning. 

Vedtages forslaget, vil det der samlet være følgende lukkeuger. 

• 3 dage før påskedagene
• 1 dag efter Kr. Himmelfart
• 10 dage i sommerferien
• 5 dage i efterårsferien
• 2 – 4 dage i dagene mellem jul og nytår

Udover at forslaget er en forringelse for den enkelte ansatte og den enkelte forældre, så er 
det tildelingsmæssigt også direkte i strid med den tildelingsmodel, som senest er vedtaget. 

Med forslaget om yderligere ferielukning og sampasning følger en budgetreduktion på 4 mio. 
kr. Gennemføres forslag vil det betyde en forringelse i forhold til de 4,85 børn pr medarbejder 
i vuggestue og 9,85 i børnehave, der er vedtaget. 

Det er en udbredt myte, at man kan spare penge på ferielukning uden at ramme normering 
og kvalitet. Ser man bort fra et beskedent vikarforbrug og udgifter til nødpasning, har institu-
tioner som udgangspunkt ikke færre udgifter, fordi man lukker ned for sommeren. Medarbej-
derne skal have løn, uanset hvornår de holder ferie.  

I praksis betyder lukkedage blot, at man tvinger personale og forældre til at flytte rundt på 
den ferie, de under alle omstændigheder holder. Derfor er den besparelse, kommunen me-
ner, den kan hente hjem på ferielukning, reelt en reduktion i normeringen. 

Ferielukning forsvares ofte med henvisning til, at forældrene kan benytte kommunens nød-
pasningstilbud, men ud fra en pædagogisk vurdering i forhold til fraværet af trygge rammer 
og velkendte voksne bør dette klart frarådes. Det gælder især for børn med særlige behov. 

Den længere afstand til nødpasning øger samtidig risikoen for, at børn slet ikke møder i dag-
tilbud i sommerperioden. Det gælder navnlig de børn, som af pædagogiske og sociale årsa-
ger bør støttes og udvikles i daginstitution. 

Forringede normeringer i daginstitutionerne 

Der er netop vedtaget en ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Finansieringen af denne 
betød en reduktion på godt 4 mio kr af budgettet til aflønning af pædagoger og medhjælpere. 

Samlet set vil området blive svækket med knapt 9 mio kr, eller 22-24 fuldtidspædagogstillin-
ger, hvis forslagene vedtages. Vi er altså tilbage til udgangspunktet fra før tilførelsen af 9 
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mio. kr. til genopretning af normeringerne, som samme byråd valgte at prioritere i budget 
2019. 

I 2017 undersøgte BUPL forholdene på daginstitutionsområdet. Undersøgelsen viste, at om-
fanget af pædagogers alenearbejde med børnene var uacceptabelt højt i Faxe Kommune, 
hvilket var både pædagogisk og sikkerhedsmæssigt uforsvarligt. Faxe Kommune placerede 
sig på de dårligste pladser på en rangliste over danske kommuner.  

Undersøgelsen satte skub i en konstruktiv dialog mellem byrådet, børneudvalget og BUPL. 
Dialogen førte til, at man politisk tog en række modige og ambitiøse beslutninger om at gen-
rejse daginstitutionsområdet.  

Nu er Faxe Kommune i BUPL’s optik ved at udvande denne gode indsats. Først ved at finan-
siere den netop vedtagne ledelsesstruktur med dårligere normeringer og endnu mere, hvis 
forslaget om yderligere to ugers sommerferie- og efterårsferielukning bliver vedtaget. 

Derfor appellerer vi til byrådet om at afvise samtlige forringelser på daginstitutionsområdet og 
revurdere beslutningen om, at dagtilbudene skal finansiere den nye ledelsesstruktur ud af 
normeringen. 

Reduktion af centrale puljer på dagtilbudsområdet 

Der foreslås en besparelse på godt 700.000 kr., som man vil finde ved at nedlægge følgen-
de tre puljer:  

1. Puljen til sprogvurdering af 3-årige.
2. Puljen til lukkedage, dvs. tilskud til de institutioner, der står for nødåbning.
3. Puljen til læringsmiljøer nedlægges.  

Fælles for de tre besparelser er, at der ikke eksisterer gode faglige begrundelser for at gen-
nemføre dem. Der er alene tale om overordnede økonomiske begrundelser, og 2’eren halter 
endda også set med økonomiske briller.  

Ad 1: I BUPL er vi ærgerlige over, at man vil nedlægge puljen til sprogvurdering af 3-årige, 
hvilket vi kommer nærmere ind på længere nede under afsnittet ‘Reduktion i Specialpæda-
gogisk Team og på den tale-hørepædagogiske indsats.’ 

Ad 2: Som nævnt tidligere i afsnittet om ferielukning eksisterer der en udbredt myte om, at 
man kan spare penge på ferielukning uden at ramme normering og kvalitet, og den myte ser 
desværre også ud at leve videre i Faxe Kommune. Når det kommer til den særlige pulje til 
lukkedage, som yder tilskud til de institutioner, der står for nødåbning, kunne der sagtens 
være god ræson i at nedlægge den, hvis man ellers havde sørget for, at der var budget til 
alle årets uger - også til ferierne. Problemet er bare, at det har man ikke sørget for i Faxe 
Kommune, og derfor gør det dobbeltondt på institutionerne, hvis man samtidig vil nedlægge 
den pulje, som skulle kompensere de institutioner, der yder nødpasning.  

Ad 3: Der er stadig behov for at få skabt bedre læringsmiljøer, og derfor er det ærgerligt, hvis 
puljen til at støtte denne vigtige indsats nedlægges. Begrundelsen går på, at man endnu ikke 
har formået at finde en god måde at udmønte pengene på, men dette er i BUPL’s optik ikke 
en god undskyldning for at droppe puljen. Igen er der ingen faglige begrundelser for at sløjfe 
puljen. Det er ren økonomi. 
Reduktion i Specialpædagogisk Team og på den tale-hørepædagogiske indsats 
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Der foreslås reduktion på i alt 500.000 kr, svarende til 1 årsværk. Det dækker over et halvt 
årsværk mindre i Specialpædagogisk Team og et halvt årsværk mindre i den tale-hørepæda-
gogiske indsats. 

BUPL finder det bekymrende, at der reduceres på de ydelser, der skal understøtte dagtil-
budspersonalet i arbejdet med børn med særlige behov, dels ved færre timer fra Specialpæ-
dagogisk Team blandt børnene, og dels ved at den forebyggende og tidlige indsats forringes.  

Udover at der rent fysisk kommer til at mangle arbejdstimer, kommer institutionerne også til 
at savne noget faglig sparring på de to områder. 

Dertil hænger begrundelsen for reduktion af den tale-hørepædagogiske indsats ikke sam-
men. Faktisk er der tale om selvmodsigelser i budgetforslaget på dette punkt. 

På den ene side begrunder man reduktionen med, at den såkaldte literacy-strategi og 
sprogvejledernes øgede ansvar har gjort institutionernes eget personale så kompetente på 
det tale-hørepædagogiske felt, at der er grundlag for at foretage effektivisering på områ-
det.  

På den anden side anføres følgende som konsekvens af reduktionsforslag R15: 

”Bortfald af puljen til sprogvurderingen vil udfordre understøttelsen af literacy-strategien. 
Blandt andet mangler der pt. mange kompetenceløft for de sprogansvarlige pædagoger.” 

BUPL spørger derfor, hvordan man på den ene side kan tro, at besparelsen på tale-hørepæ-
dagoger kan løftes af pædagogerne, der på den anden side vil være udfordret på grund af 
anden besparelse og på grund af manglende kompetenceløft?  

Effektiviseringer og reduceret PL-fremskrivning 

Forvaltningen foreslår, at der genneføres tværgående effektiviseringer for 15 mio. kr. Det skal 
ske ved at reducere pris- og lønfremskrivning på alle udvalgsområder, således at fremskriv-
ningen nedsættes fra 2 pct. til ca. 1,3 pct. KL anbefaler en fremskrivning i 2022 på 2 pct. 

Den nedsatte pris- og lønfremskrivning sammenholdt med ferieforpligtelsen/afregning af in-
defrosne feriemidler bekymrer BUPL. Dels fremskrives de decentrale lønbudgetterne med en 
mindre fremskrivning og dels nedskrives de decentrale budgetter med 0,3 – 0,4% af lønbud-
gettet. 

Manglende fremskrivninger på det pædagogiske område vil, uanset at forvaltningen mener, 
der ikke vil ske afskedigelser, betyde færre ressourcer i daginstitutioner, SFO’er mv. De pæ-
dagogiske institutioners budgetter består stort set kun af lønninger, og konsekvensen af for-
slaget vil derfor blive reduktioner i normeringerne. Det er ikke muligt at finde effektiviseringer 
på andre måder. 

BUPL fraråder denne salamimetode ved en generel reduktion, der gælder alle udvalgsområ-
der. 
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Opsummering 

Alt i alt fraråder BUPL de fremlagte spareforslag, som vil sætte flere års gode takter på bør-
neområdet i Faxe Kommune over styr. 

BUPL står til rådighed for uddybning af det fremsendte og ser frem til gode drøftelser om 
Faxe Kommunes budget, serviceniveau og kvalitet for 2022. 

Thomas Riis-Andersen  Jørgen Krossing Eberhardt 
Faglig sekretær, SFO- og skoleområdet Faglig sekretær, Dagtilbudsområdet 
25589395  61611382 
tsn@bupl.dk   jke@bupl.dk
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