
Bilag 2
Høringssvar vedr. Børneudvalgets forslag til udmøntning af 
budgetvedtagelse 2017-2020

Følgende høringsparter har afgivet høringssvar:
• Ungdomsskolens bestyrelse
• Gribskov Fælles Elevråd
• Helsinge Børnehus bestyrelse
• Forældrebestyrelsen i Annisse børnehus
• Troldehøjens forældrebestyrelse
• Handicaprådet
• Gilbjergskolens MED-udvalg
• Gilbjergskolens Skolebestyrelse
• 5 private børnehaver
• Elverhøjens forældrebestyrelse
• De fem folkeskolers bestyrelser
• Gribskolens bestyrelse
• Nordstjerne Skolens bestyrelse
• Bjørnehøjskolens Bestyrelse
• Forældre i Gribskov
• Esbønderup Børnehus forældrebestyrelse
• Gribskov Lærerkreds
• Børnehuset Bakketoppens forældrebestyrelse
• Bjørnegårdens forældrebestyrelse
• Gilbjerg Børnehuses forældrebestyrelse
• Skovkantens Vuggestue og Børnehave i Esrum
• De faglige organisationer, BUPL, FOA og Gribskov Lærerforening
• Dagplejens forældrebestyrelse
• FU Børn og Unge og Kultur og Fritid

Læsevejledning
I skemaet 'Oversigt over høringssvar' er angivet hvilke høringsparter, der har kommenteret på de 
enkelte forslag. De steder, hvor der er en høringspart, der er fremhævet med fed, har høringspart 
foreslået en justering af det eksisterende forslag. 
Af punkt 25 fremgår de høringsparter, der derudover har afgivet generelle kommentarer til 
prioriteringskataloget. Af punkt 26 fremgår de høringsparter, der er fremkommet med nye forslag 
samt forslagene.

I skemaet 'Samlede høringssvar' fremgår høringssvarene i deres fulde ordlyd – de er kopieret fra 
det oprindelige materiale og indsat i skemaet.
Nogle høringssvar har næsten samme ordlyd, men er medtaget, fordi der er tale om forskellige 
afsendere.  



Oversigt over høringssvar

Nr. Tema Høringspart

1 1. Rammereduktion på 
Ungdomsskole/klub

Ungdomsskolens bestyrelse

Gribskov Fælles Elevråd

2 2. Koordineret anvendelse af 
tolkebistand

3 3. Dagtilbud – Reducere 
udvidet åbningstid i
daginstitutioner

Helsinge Børnehus bestyrelse
Denne beregning skal tages over en længere årrække da 
det ændre sig hen af vejen   , så det giver et skævt billede 
af hvor mange børn der bruger den , f. eks over 5 år . Vi 
anbefaler at det hedder kl.  17.15 i stedet for kl. 17.00 , 
fredag kl. 16.45 i stedet for. 

Forældrebestyrelsen i Annisse børnehus

Elverhøjens forældrebestyrelse
Forældre i Gribskov

4 4. Dagtilbud – Sampasning i 
sommerferien

Forældrebestyrelsen i Annisse børnehus

Troldehøjens forældrebestyrelse

Elverhøjens forældrebestyrelse

Forældre i Gribskov

Esbønderup Børnehus forældrebestyrelse

Børnehuset Bakketoppens forældrebestyrelse:
Øget samarbejde om sommerpasning mellem dagtilbud og
FO

Gilbjerg Børnehuses forældrebestyrelse

5 7. Dagtilbud – Reducere 
vikartildelingen i
daginstitutioner

Helsinge Børnehus bestyrelse

Forældrebestyrelsen i Annisse børnehus

Troldehøjens forældrebestyrelse

Forældre i Gribskov

Esbønderup Børnehus forældrebestyrelse

Gilbjerg Børnehuses forældrebestyrelse

6 8. Dagtilbud – Børnehavestart
når barnet er 2
år og 10 mdr.

Helsinge Børnehus bestyrelse

Forældrebestyrelsen i Annisse børnehus

Troldehøjens forældrebestyrelse

Esbønderup Børnehus forældrebestyrelse



Gilbjerg Børnehuses forældrebestyrelse

Dagplejens forældrebestyrelse

7 9. Dagtilbud – Gartnerudgifter 
reguleres

Forældrebestyrelsen i Annisse børnehus

Esbønderup Børnehus forældrebestyrelse

8 10. Skole/FO – Halvere pulje 
til sund kost

Gilbjergskolens MED-udvalg

Gilbjergskolens Skolebestyrelse

Gribskov Fælles Elevråd

Bjørnehøjskolens Bestyrelse

9 11. Skole/FO – Reducere 
vikartildelingen i
fritidsordninger

Gilbjergskolens MED-udvalg

Gilbjergskolens Skolebestyrelse

Helsinge Børnehus bestyrelse

Nordstjerne Skolens bestyrelse

10 12. Skole/FO – Reducere 
vikartildelingen i
skoler

Gilbjergskolens Skolebestyrelse

Helsinge Børnehus bestyrelse

De fem folkeskolers bestyrelser

Nordstjerne Skolens bestyrelse

Bjørnehøjskolens Bestyrelse

11 13. Ændre bevillingsmodel for
10. klasse

Gribskov Fælles Elevråd

12 15. Skole – Reduktion af 
skolernes
driftsbudget til lejrskoler, ture, 
arrangementer,
bøger, materialer mv.

Gilbjergskolens MED-udvalg

Gilbjergskolens Skolebestyrelse

Helsinge Børnehus bestyrelse

Gribskov Fælles Elevråd

Nordstjerne Skolens bestyrelse

Bjørnehøjskolens Bestyrelse

13 16. Reduktion i fælles digital 
udvikling på
skolerne

Gilbjergskolens MED-udvalg

Gilbjergskolens Skolebestyrelse

Helsinge Børnehus bestyrelse

Gribskov Fælles Elevråd

14 18. Skole/FO/Dagtilbud – Gilbjergskolens MED-udvalg



Reducere fælles
pulje til kompetenceudvikling Gilbjergskolens Skolebestyrelse

Helsinge Børnehus bestyrelse

Troldehøjens forældrebestyrelse

Elverhøjens forældrebestyrelse

De fem folkeskolers bestyrelser

Gribskov Lærerkreds

FU Børn og Unge og Kultur og Fritid

15 19. Reduktion af 
kompetenceudviklingsmidler
på tværs af CBU

Helsinge Børnehus bestyrelse

Troldehøjens forældrebestyrelse

FU Børn og Unge og Kultur og Fritid

16 20. Shared Care – tilbud til 
overvægtige børn

Helsinge Børnehus bestyrelse

17 21. Familieiværksætterne – 
tilbud til
førstegangsforældre

Helsinge Børnehus bestyrelse

18 22. Tandplejen – 
tilbagerulning af besparelse

Helsinge Børnehus bestyrelse

19 23. FO–camp i sommerferien Gilbjergskolens Skolebestyrelse

Gribskolens bestyrelse

Nordstjerne Skolens bestyrelse

20 24. MiniFO for kommende 0. 
klasser

Gilbjergskolens MED-udvalg

Gilbjergskolens Skolebestyrelse

Forældrebestyrelsen i Annisse børnehus

Elverhøjens forældrebestyrelse:
Juli bør være betalingsfri

Gribskolens bestyrelse

Esbønderup Børnehus forældrebestyrelse

Gilbjerg Børnehuses forældrebestyrelse

21 25. Kortere åbningstid i 
distrikter med mere
end én institution

Troldehøjens forældrebestyrelse

Elverhøjens forældrebestyrelse

Forældre i Gribskov



Gilbjerg Børnehuses forældrebestyrelse

22 27. Lavere normering i 
Gæstehuset

Dagplejens forældrebestyrelse

23 28. Nedlæggelse af 
Børneudvalgets pulje

24 29. Rammebesparelse (ligelig
reduktion på
skoler, FO, klub og dagtilbud)

Nordstjerne Skolens bestyrelse

Bjørnehøjskolens Bestyrelse

Gilbjergskolens Skolebestyrelse

Forældre i Gribskov

Børnehuset Bakketoppens forældrebestyrelse:

25 Generelle kommentarer vedr. 
besparelser

Gilbjergskolens MED-udvalg

Gilbjergskolens Skolebestyrelse

Helsinge Børnehus bestyrelse

Handicaprådet

Troldehøjens forældrebestyrelse

Bøgeskovgård børnehave

Børnegården Blistrup

Børnehaven ved Havet,

Gribskov Naturbørnehave

Skovbørnehaven Søkrogen.

5 Private børnehaver

Elverhøjens forældrebestyrelse

De fem folkeskolers bestyrelser

Forældre i Gribskov

Esbønderup Børnehus forældrebestyrelse

Gribskov Lærerkreds
Børnehuset Bakketoppens forældrebestyrelse

Bjørnegårdens forældrebestyrelse

Gilbjerg Børnehuses forældrebestyrelse

Skovkantens Vuggestue og Børnehave i Esrum

De faglige organisationer



Dagplejens forældrebestyrelse

FU Børn og Unge og Kultur og Fritid

26 Nye forslag Gilbjergskolens MED-udvalg og Gilbjergskolens 
Skolebestyrelse
- Kigge på forbruget af konsulenter. 
- Kigge på kravet til dokumentation. 
- Gribskov Kommunes bidrag til privatskoler 6-16 år bør 
sættes ned fra de nuværende 10.385 kr/elev til det elever i
sammenligningsgruppen får, 5.340 kr/elev.

Forældrebestyrelsen i Annisse børnehus, 
Troldehøjens forældrebestyrelse, Elverhøjens 
forældrebestyrelse, Børnehuset Bakketoppens 
forældrebestyrelse, Bjørnegårdens 
forældrebestyrelse:
- Brug kommunens kassebeholdning til finansiering

Troldehøjens forældrebestyrelse
Gribskov Kommune undersøger, hvordan næsten 180 
mio. kr. helt konkret bliver brugt på sygehusydelser. 

Gribskolens bestyrelse:
Skolernes tildeling bør på almen området baseres på den 
socio-økonomiske demografi

Gribskov Lærerkreds
Oprettelse af en arbejdstidsaftale om 
forberedelsesopgaven 



Samlede høringssvar 

Høringspart Høringssvar

Gilbjergskolens 
MED-udvalg

 Budgetsvar fra Gilbjergskolens MED-udvalg 
Gribskov Kommune ønsker sig øget effekt og bedre resultater, samtidig 
med at inklusionen skal øges, vi skal tiltrække kvalificeret arbejdskraft, 
udvikle på de medarbejdere vi har og øge arbejdsglæden. Alt sammen 
for at der skabes et så godt et grundlag for de unges udvikling som 
muligt. Det hænger ikke sammen med, at der skal skæres i skoler/FO’s 
budgetter. 

Reducering i vikardækning, inklusion, driftsbudget, digital udvikling, 
tilskud til sund mad, lejrskoler, ture, arrangementer, bøger, materialer
og medarbejderes kompetenceudvikling giver helt sikkert ingen gavnlig 
effekt og vil formentligt kunne risikere at medvirke til at trække os ned i 
sumpen af underpræsterende skoler. 
Allerede nu synes der fra offentlige myndigheder, forældre og ikke mindst
pressens side at være stor opmærksomhed omkring delmængder af 
skolernes kvalitet. 

VIKAR 
Vi oplever et øget pres på udgifterne til læsning af vikartimer. Det 
skyldes flere forhold. 
• I forbindelse med seneste overenskomst har lærerne fået mulighed for 
at afholde 6. ferieuge på skoledage. 
• De stigende krav til effektivitet og inklusion giver et øget pres på lærere 
og pædagoger. 
• Reduktionen i mulighederne for at variere undervisningen ved at spare 
på lejrskoler, ture, arrangementer, bøger og materialer giver et øget pres 
på trivslen og tilstedeværelsen. 

Forslaget om at spare på vikarkontoen i FO og skole og erstatte 
vikardækningen med samlæsning og aflysning af undervisning vil forringe
vores kvalitet, føre til negativ omtale og klager og fravalg af folkeskolen. 
Kan vi regne med opbakning, når reaktionerne kommer? 

LEJRSKOLER, TURE, ARRANGEMENTER, BØGER OG 
MATERIALER 
Folkeskolereformen understreger betydningen af variation i 
undervisningen som en væsentlig motivationsfaktor. Nu reducerer man i 
lejrskoler, ture, arrangementer, bøger og materialer. Hvilket må siges at 
være et træk i den anden retning. Samtidig vil det lægge yderligere pres 
på lærere og pædagoger, som skal løse opgaven. Det giver ingen 
mening at gå i skole - uden at have undervisningsmaterialer til 
rådighed. 

DIGITALISERING OG IT 
En del af løsningen for at billiggøre vores bogforbrug mv. kunne være 
øget digitalisering, men her vælger man også at spare. 

LEKTIONSTALLET 
I forbindelse med indførelsen af skolereformen er lektionstallet udvidet. I
den forbindelse blev driftsbudgettet til undervisningsmidler ikke øget, 
hvorfor vi allerede der blev underlagt en skjult besparelse. Allerede inden 



den påtænke besparelse ligger Gribskov Kommune under 
landsgennemsnittet for budget til drift. 

TRANSPORT 
Skolereformen stiller krav om åben skole, herunder samarbejde med det
omgivende samfund. Alene transport til dette er for os en tung post, og 
vi vil formentlig i modstrid med skolereformens intentioner forringe 
mulighederne herfor eller eksempelvis være nødt til at skære den ene af 
vore 2 lejrskoler i skoleforløbet væk. 

MAD 
Vi anerkender, at tilskud til sund kost ikke er en lovbunden opgave. 
Imidlertid er skoledagen nu af en sådan længde, at eleverne har et 
markant behov for at få fyldt nyt brændstof på i løbet af skoledagen. 
Skæres tilskuddet væk, skal vi enten finansiere det heraf opståede 
underskud af skolen/FO’s samlede drift eller hæve priserne, hvorved vi 
formentligt vil overskride den delikate økonomiske balance mellem en 
mulig lavere omsætning og nu accepteret rentabilitet med lukning af 
tilbud til følge. 

KOMPETENCEUDVIKLING 
Kompetenceudvikling er afgørende for at kunne levere kvalitet og for at 
kunne leve op til kravet i 2020 planen om kun at undervise i sit linjefag. Vi
vil ikke kunne leve op til 2020 planen, med mindre vi tilbyder lærerne og 
pædagogerne nogle vilkår for efter- og videreuddannelse, som gør det 
muligt for dem at sige ja. 
Som det er nu, er vilkårene så hårde, at de fleste bukker under og ender 
med at stoppe. Vores vilkår er hårdere end flere af de omgivende 
kommuner, så vi har svært ved at tiltrække kvalificerede ansøgere. 
En reduktion er en meget dårlig ide på et tidspunkt, hvor vi i forvejen 
næsten ikke kan finde muligheder for at udvikle vores medarbejders 
kompetencer.

DAGTILBUD 
Endvidere vil vi pege på, at de foreslåede besparelser på dagtilbud kan 
medføre, at de børn der starter i skole er endnu mindre skoleparate end 
tilfældet er nu, hvor man med de senere års mange besparelser på dette 
område allerede har kunnet se, at de børn, der starter i skole, er langt 
mindre skoleparate end tidligere, hvilket sinker indlæringen for alle. 

PRIVATSKOLER 
Gribskov Kommune har en meget høj privatskolefrekvens, hvilket 
betyder at kommuneskolerne har et elevgrundlag, som er meget 
anderledes end det kommunale elevgrundlag egentlig er. De kommunale 
skoler har en markant overrepræsentation af sårbare og udsatte børn og 
unge, da denne elevgruppe ikke synes at være privatskolernes 
målgruppe. Disse børn bliver derfor en opgave, som skal løses hos os. 
Det giver en større andel af børn, der kræver ekstra ressourcer på de 
kommunale skoler, og med de besparelser, der er i sigte, vil det være 
vanskeligt at løfte den store inklusionsopgave i de kommunale skoler, når
privatskolerne ikke løfter denne opgave. Vi frygter, at disse markante 
serviceforringelser vil sende endnu flere af de ressourcestærke elever til 
privatskolerne, og i endnu højere grad vil skabe A- og B-skoler i 
kommunen. Det har desuden den konsekvens, at de sårbare og udsatte 
unge savner gode forbilleder i dagligdagen i skolen, hvilket al forskning 



viser er en væsentlig faktor for at få dem i en positiv udvikling. Skolen er 
det mest naturlige sted for børn og unge at få et positivt netværk. Det vil 
give kommunen øgede udgifter på andre budgetter, hvis denne tendens 
fortsætter. 

Kravet til den generelle inklusion er stigende, samtidig med at antallet af
børn med diagnoser i klasserne øges. Det giver et øget pres på den 
daglige undervisning og trivsel. På den ene side skal vi altså levere bedre
resultater for mindre, på den anden side skal vi rumme flere og flere 
børn, der for ikke så længe siden, ville være placeret i et eksternt tilbud. 
De to dagsordener spiller ikke godt sammen. Hvis flere børn skal 
inkluderes i klasserne, burde der sættes ind med uddannelse og 
støtteordninger. Ikke spares. Da man indførte inklusionsdagsordenen, var
løftet, at der ikke skulle spares, men stigningen skulle stoppes. Siden har 
vi oplevet talrige besparelser. Puljen til inklusion er i forvejen så lav, at 
den ikke dækker udgifterne, der er til dette område. Derfor vil yderligere 
besparelser være en yderligere udhuling af normalundervisningen. En 
besparelse på dette område vil medføre, at færre af de sårbare elever, 
der lige nu inkluderes i skolerne, kan inkluderes fremover, og det vil give 
en merudgift til eksterne SP-tilbud. 

De påtænkte besparelser på lejrskoler, ture, arrangementer, IT og 
undervisningsmidler generelt er med til at gøre os ikke-
konkurrencedygtige overfor Privatskolerne. Hvad er det, vi kan tilbyde, og
som gør at man bør vælge folkeskolen frem for de private? 

MINI-FO 
Ideen med MINI-FO er god. Men kun hvis der følger ekstra ressourcer 
med til dækning af den længere åbningstid, et sådan et tiltag vil 
indebære. Det kunne være personalet fra børnehaven, der følger med 
over. Hvis tanken er, at tiden skal tages fra undervisningstid eller fra 
lærer/pædagogsamarbejdet, kan vi ikke anbefale løsningen, da den vil 
udhule vores ressource. 

KONSULENTER 
Vi vil opfordre til, at der kigges på forbruget af konsulenter. 

DOKUMENTATION 
Vi vil opfordre til, at der kigges på kravet til dokumentation. 

BIDRAG TIL PRIVATSKOLER 6-16 ÅR 
Vi vil opfordre til, at Gribskov Kommunes bidrag til privatskoler 6-16 
år sættes ned fra de nuværende 10.385 kr/elev til det elever i 
sammenligningsgruppen får, nemlig 5.340 kr/elev. Vi ligger som oftest 
laver på sammenlignelige tal med omgivende kommuner, hvorfor er det 
så netop bidraget til privatskolerne, der er højere? Privatskolerne oplever 
i forvejen ikke det samme pres som folkeskolerne, da de foretager en klar
selektion blandt eleverne på alle årgange. 

Bedste hilsner 
Torben Lind 
Distriktsskoleleder 
Pva 
MED-udvalg på Gilbjergskolen 
2016.11.2



Gilbjergskolens 
Skolebestyrelse

Budgetsvar fra Gilbjergskolens Skolebestyrelse
Gribskov Kommune ønsker sig øget effekt og bedre resultater, samtidig 
med at inklusionen skal øges, vi skal tiltrække kvalificeret
arbejdskraft, udvikle på de medarbejdere vi har og øge arbejdsglæden. 
Alt sammen for at der skabes et så godt et grundlag for de
unges udvikling som muligt. Det hænger ikke sammen med, at der skal 
skæres i skoler/FO’s budgetter.

Reducering i vikardækning, inklusion, driftsbudget, digital udvikling, 
tilskud til sund mad, lejrskoler, ture, arrangementer,
bøger, materialer og medarbejderes kompetenceudvikling giver helt 
sikkert ingen gavnlig effekt og vil formentligt kunne risikere at
medvirke til at trække os ned i sumpen af underpræsterende skoler.
Allerede nu synes der fra offentlige myndigheder, forældre og ikke mindst
pressens side at være stor opmærksomhed omkring
delmængder af skolernes kvalitet.

VIKAR
Vi oplever et øget pres på udgifterne til læsning af vikartimer. Det 
skyldes flere forhold.
•I forbindelse med seneste overenskomst har lærerne fået mulighed for at
afholde 6. ferieuge på skoledage.
•De stigende krav til effektivitet og inklusion giver et øget pres på lærere 
og pædagoger.
•Reduktionen i mulighederne for at variere undervisningen ved at spare 
på lejrskoler, ture, arrangementer, bøger og materialer giver
et øget pres på trivslen og tilstedeværelsen.
Forslaget om at spare på vikarkontoen i FO og skole og erstatte 
vikardækningen med samlæsning og aflysning af undervisning vil
forringe vores kvalitet, føre til negativ omtale og klager og fravalg af 
folkeskolen.
Kan vi regne med opbakning, når reaktionerne kommer?
Vi vil samtidig henlede opmærksomheden på, at der i forbindelse med 
aflyste timer kan være elever, der ikke kan komme hjem, da
skolebussen ikke kører på alle tider, og der heller ikke kan garanteres 
offentlig transport. Disse elever vil derfor skulle opholde sig på
skolen uden opsyn op til flere timer.

LEJRSKOLER, TURE, ARRANGEMENTER, BØGER OG 
MATERIALER
Folkeskolereformen understreger betydningen af variation i 
undervisningen som en væsentlig motivationsfaktor. Nu reducerer man i
lejrskoler, ture, arrangementer, bøger og materialer. Hvilket må siges at 
være et træk i den anden retning. Samtidig vil det lægge
yderligere pres på lærere og pædagoger, som skal løse opgaven. Det 
giver ingen mening at gå i skole - uden at have
undervisningsmaterialer til rådighed.

DIGITALISERING OG IT
En del af løsningen for at billiggøre vores bogforbrug mv. kunne være 
øget digitalisering, men her vælger man også at spare.

LEKTIONSTALLET



I forbindelse med indførelsen af skolereformen er lektionstallet udvidet. I
den forbindelse blev driftsbudgettet til
undervisningsmidler ikke øget, hvorfor vi allerede der blev underlagt en
skjult besparelse. Allerede inden den påtænke besparelse
ligger Gribskov Kommune under landsgennemsnittet for budget til drift.

TRANSPORT
Skolereformen stiller krav om åben skole, herunder samarbejde med det
omgivende samfund. Alene transport til dette er for os en
tung post, og vi vil formentlig i modstrid med skolereformens intentioner 
forringe mulighederne herfor eller eksempelvis være nødt til
at skære den ene af vore 2 lejrskoler i skoleforløbet væk.

MAD
Vi anerkender, at tilskud til sund kost ikke er en lovbunden opgave. 
Imidlertid er skoledagen nu af en sådan længde, at eleverne har
et markant behov for at få fyldt nyt brændstof på i løbet af skoledagen. 
Skæres tilskuddet væk, skal vi enten finansiere det heraf
opståede underskud af skolen/FO’s samlede drift eller hæve priserne, 
hvorved vi formentligt vil overskride den delikate økonomiske
balance mellem en mulig lavere omsætning og nu accepteret rentabilitet 
med lukning af tilbud til følge.

KOMPETENCEUDVIKLING
Kompetenceudvikling er afgørende for at kunne levere kvalitet og for at 
kunne leve op til kravet i 2020 planen om kun at undervise
i sit linjefag. Vi vil ikke kunne leve op til 2020 planen, med mindre vi 
tilbyder lærerne og pædagogerne nogle vilkår for efter- og
videreuddannelse, som gør det muligt for dem at sige ja.
Som det er nu, er vilkårene så hårde, at de fleste bukker under og ender 
med at stoppe. Vores vilkår er hårdere end flere af de
omgivende kommuner, så vi har svært ved at tiltrække kvalificerede 
ansøgere.
En reduktion er en meget dårlig ide på et tidspunkt, hvor vi i forvejen 
næsten ikke kan finde muligheder for at udvikle vores
medarbejders kompetencer.

DAGTILBUD
Endvidere vil vi pege på, at de foreslåede besparelser på dagtilbud kan 
medføre, at de børn der starter i skole er endnu mindre
skoleparate end tilfældet er nu, hvor man med de senere års mange 
besparelser på dette område allerede har kunnet se, at de børn,
der starter i skole, er langt mindre skoleparate end tidligere, hvilket sinker
indlæringen for alle.

PRIVATSKOLER
Gribskov Kommune har en meget høj privatskolefrekvens, hvilket 
betyder at kommuneskolerne har et elevgrundlag, som er meget
anderledes end det kommunale elevgrundlag egentlig er. De kommunale 
skoler har en markant overrepræsentation af sårbare og
udsatte børn og unge, da denne elevgruppe ikke synes at være 
privatskolernes målgruppe. Disse børn bliver derfor en opgave, som
skal løses hos os.

Det giver en større andel af børn, der kræver ekstra ressourcer på de 



kommunale skoler, og med de besparelser, der er i sigte, vil
det være vanskeligt at løfte den store inklusionsopgave i de kommunale 
skoler, når privatskolerne ikke løfter denne opgave. Vi
frygter, at disse markante serviceforringelser vil sende endnu flere af de 
ressourcestærke elever til privatskolerne, og i endnu højere
grad vil skabe A- og B-skoler i kommunen. Det har desuden den 
konsekvens, at de sårbare og udsatte unge savner gode forbilleder i
dagligdagen i skolen, hvilket al forskning viser er en væsentlig faktor for 
at få dem i en positiv udvikling. Skolen er det mest naturlige
sted for børn og unge at få et positivt netværk. Det vil give kommunen 
øgede udgifter på andre budgetter, hvis denne tendens
fortsætter.

Kravet til den generelle inklusion er stigende, samtidig med at antallet af
børn med diagnoser i klasserne øges. Det giver et øget
pres på den daglige undervisning og trivsel. På den ene side skal vi altså 
levere bedre resultater for mindre, på den anden side skal vi rumme flere 
og flere børn, der for ikke så længe siden, ville være placeret i et eksternt
tilbud. De to dagsordener spiller ikke godt sammen. Hvis flere børn skal 
inkluderes i klasserne, burde der sættes ind med uddannelse og 
støtteordninger. Ikke spares. Da man indførte inklusionsdagsordenen, var
løftet, at der ikke skulle spares, men stigningen skulle stoppes. Siden har 
vi oplevet talrige besparelser. Puljen til inklusion er i forvejen så lav, at 
den ikke dækker udgifterne, der er til dette område. Derfor vil yderligere
besparelser være en yderligere udhuling af normalundervisningen. En 
besparelse på dette område vil medføre, at færre af de sårbare elever, 
der lige nu inkluderes i skolerne, kan inkluderes fremover, og det vil give 
en merudgift til eksterne SP-tilbud. De påtænkte besparelser på 
lejrskoler, ture, arrangementer, IT og undervisningsmidler generelt er 
med til at gøre os ikkekonkurrencedygtige overfor Privatskolerne. Hvad er
det, vi kan tilbyde, og som gør at man bør vælge folkeskolen frem for de 
private?

FO-CAMP I SOMMERFERIEN
Forslaget virker sympatisk, men da vores personale i forvejen løber 
meget hurtigt og der desuden ligger forslag, der vil presse os
yderligere, kan vi ikke tilslutte os forslaget, med mindre der følger en 
tilsvarende ressource med.

MINI-FO
Ideen med MINI-FO er god, men hvis de små kommer til en markant 
dårligere normering, fordi der ikke følger ressourcer med, kan
det få den konsekvens, at forældrene bliver så utrygge ved tilbuddet, at 
de vælger en privatskole i stedet. Hvis man samtidig
reducerer normeringen i børnehaverne, fordi børnene skal starte i en 
folkeskole 1. maj, mens normeringen ikke skal reduceres, hvis
de starter i en privatskole, vil børnehaverne så anbefale forældrene en 
offentlig skole?
Hvis tanken er, at tiden skal tages fra undervisningstid eller fra 
lærer/pædagogsamarbejdet, kan vi ikke anbefale løsningen, da den
vil udhule vores ressource.
Vi kan derfor kun anbefale løsningen, hvis der følger ekstra ressourcer 
med til dækning af den længere åbningstid, et sådan et tiltag
vil indebære. Det kunne være personalet fra børnehaven, der følger med 
over.



KONSULENTER
Vi vil opfordre til, at der kigges på forbruget af konsulenter.

DOKUMENTATION
Vi vil opfordre til, at der kigges på kravet til dokumentation.

BIDRAG TIL PRIVATSKOLER 6-16 ÅR
Vi vil opfordre til, at Gribskov Kommunes bidrag til privatskoler 6-16 
år sættes ned fra de nuværende 10.385 kr/elev til det elever
i sammenligningsgruppen får, nemlig 5.340 kr/elev. Vi ligger som oftest 
lavere på sammenlignelige tal med omgivende kommuner,
hvorfor er det så netop bidraget til privatskolerne, der er højere? 
Privatskolerne oplever i forvejen ikke det samme pres som
folkeskolerne, da de foretager en klar selektion blandt eleverne på alle 
årgange.

Bedste hilsner
Torben Lind
Distriktsskoleleder
Pva
Skolebestyrelsen på Gilbjergskolen
2016.11.9

Helsinge Børnehus 
bestyrelse

Sender hermed svar fra bestyrelsen i forbindelse med spare katalog.

1-2 ingen kommentar

3 . Denne beregning skal tages over en længere årrække da det ændre 
sig hen af vejen   , så det giver et skævt billede af hvor mange børn der 
bruger den , f. eks over 5 år . Vi anbefaler at det hedder kl  17.15 i stedet 
for kl 17.00 , fredag kl 16.45 i stedet for 

4. Ingen kommentar

7. Vores  kommentar her til forudsætter at der i Helsinge Børnehuse stort 
set anvendes alle de midler der gives til vikarer eller mere til. 
Hvis det er tilfældet, så kan jeg ikke se hvordan man kan håndterer det 
pædagogiske arbejde i institutionerne på en tilfredsstillende og tryg 
måde, hvis 1/3 af alle de vikarer der bruges skal skæres væk. 
Vi anbefaler her at der er øget fokus på fravær og arbejdsmilijø

8. Vi anbefaler der tages individuelle hensyn til overflytning  af børnene. 

9. Ingen kommentar 

10. Ingen kommentar

11-12. se punkt 7

13. Ingen kommentar 

15. Da vi mener der er meget social og personlig udvikling i det at komme
på lejrtur , samt at der er meget læring i en alternativ måde at have 



undervisning på, mener vi ikke der skal bespares her .

16. Hvis det kan gøres uden konsekvenser for børnene har vi ingen 
kommetar.

18. Hvis der satse på høj faglighed på børne området anbefaler vi ikke 
der spares på dette

19. Se punkt 18 

20 - 22 vi tilslutter os 

25. Denne anbefaler vi ikke 

Forældrebestyrelsen 
i Annisse børnehus

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Annisse børnehus

Punkt 3: 

Vi ser det ikke som en mulighed at reducere åbningstiderne, da vi er en 

pendler kommune. Vi kan ikke fastholde eller tiltrække nytilflyttere til 

kommunen, hvis vi reducerer åbningstiderne. 

Hvis man skal arbejde for at bibeholde de attraktive lokalsamfund, anser 

vi ikke forkortede åbningtider som en mulighed.

Punkt 4:

Netop fordi vi har et velfungerende lokalsamfund hvor pædagoger, børn 

og forældre kender hinanden, vil der være lang afstand ind til Helsinge, 

og dette kan skabe unødvendig utryghed især hos vuggestuebørnene og 

inklusionsbørnene. 

Punkt 7:

Det vil give meget ufleksibilitet i dagligdagen, og skabe mindre tid og 

mulighed for leg og videreudvikling/læring. Nærværet vil blive 

nedprioriteret, hvis der bliver færre hænder, hvilket kan skade barnet på 

længere sigt.

Jo færre hænder, jo større risiko for uheld og ulykker. Situationen 

vurderes som uholdbar.

Punkt 8:

Når barnet er mindre, kræver det mere. Det er der ikke ressourcer til i 

børnehaven. De mindre børn har større behov, fx bleskift, nærvær ol. I 

børnehaven er der færre hænder end i vuggestuen, og hvis der 



ydereligere bliver sparret vikartimer jf punkt 7, vil der være en ufrivillig 

risiko for at børnene bliver nedprioriteret.

 

Punkt 9:

Af hensyn til børnenes sikkerhed på legepladsen er det vigtigt at den 

bliver holdt ved lige. Netop legepladsen i Annisse Børnehus ser vi som et

aktiv, dog af ældre dato, og derfor er det vigtigt den bliver vedligeholdt og

ikke forfalder.

Punkt 24:

Børn skal have lov til at være børn længst muligt. De skal ikke presses ud

i noget, de ikke er klar til. Vi kan ikke forvente at en 5 årig kan navigere i 

så store omgivelser.

Det er vores fremtid i vil spare på.

Det er blevet os bekendt at likviditetsbeholdningen skal øges fra 50 – 90 

mio. Da vi endnu ikke ved hvad det øgede beløb skal bruges til, kunne 

man da foreslå, at nogle af pengene kan bruges til at sikre børnenes 

trivsel og fremtid i Gribskov kommune. 

Handicaprådet Børne- og ungeområdet
Handicaprådet er lettet over, at der ikke reduceres i ressourcer til det 
specialiserede område. Men rådet er bekymret for konsekvenser af 
besparelser på almenområdet. Hvis færre ressourcer (for eksempel i form
af kortere åbningstider, færre vikarpenge, færre midler til uddannelse af 
personale) vil betyde, at børne- og ungemiljøer bliver mindre 
inkluderende, kan det medføre stigende udgifter inden for det 
specialiserede område. 

Gribskov Fælles 
elevråd

Prioriteringskatalog  – Børneudvalgets behandling 31. oktober – 
sendt i høring.

Fælleselevrådets elever, diskuterede ivrigt og  satte sig i grupper og 
gennemgik punkterne, her er nogle af argumenterne

333 Unge og Uddannelse
Punkt 1

 Det er forkert at spare i ungdomsskolen , der får man mange venner og 
der sker mange ting og det koster ikke så mange penge, at gå der i 
forvejen.

333 Læring og Undervisning 



Punkt 10 
 Det er forkert at spare på pengene til maden, fordi børn kommer sultne 
hjem, og  tænker ikke klart i de sidste timer uden mad. ( gælder både 
børnehaver og skoler )

Punkt 13
 Det er forkert at spare på 10. klasse, der er mange der har brug for, at 
gå der for at for at blive mere moden og forbedre  karaktererne

Punkt 15
Det er forkert, at spare lejrturene væk, fordi så mister man sammenholdet
og det sociale i klassen, og lejrturene er en god måde at lære sine nye 
klassekammerater at kende.

Punkt 16
Det er ikke godt at spare pengene væk fra IT fordi det er vores nye måde,
at gå i skole på, det kunne godt fungere bedre  end det gør nu.

Ungdomsskolens 
bestyrelse

Ungdomsskolens bestyrelse har kun bemærkninger til punkt 1:

Ungdomsskolen gør tingene i forvejen så billigt som muligt.

Troldehøjens 
forældrebestyrelse

Høringssvar vedr. nedskæringer på børneområdet fra 
Troldehøjens forældrebestyrelse

Efter det fremsendte sparekatalog kan vi i Troldehøjens bestyrelse 
konstatere, at Gribskov Kommune igen fokuserer på at være billige. Med 
dette sparekatalog er der ikke blot tale om at skære på få poster i håb om
at optimere driften, men derimod en beslutning fra kommunens side om 
at drive et børneområde, der skraber bunden. Derfor er det heller ikke 
muligt at pege på enkeltposter i sparekataloget, som kan ses indført.

Vi undrer os generelt over, at man fortsætter med at spare på 
børneområdet, når Gribskov Kommune samtidig markedsfører sig som 
en børnevenlig kommune. Vi kan konstatere efter gennemgang af 
budgetbogen for 2016-2019, at der kalkuleres med et overskud på 82,8 
mio kr. i 2017. Vi foreslår derfor, at sparekravet frafaldes, og der i stedet i
2017 trækkes på kassebeholdningen, og at driftsoverskuddet i 
kommunen reduceres.

Vi har gransket sparekataloget for børneområdet, og det er som at vælge
mellem pest eller kolera. Vi kan konstatere, at samtlige forslag skal 
gennemføres for at nå den udmeldte besparelse. Dog kan vi trods alt 
konstatere, at børneudvalget har valgt at lade de allermest uspiselige 
besparelser udgå i forhold til første udkast af sparekataloget. Men der er 
stadig en del fuldstændig uanstændige besparelsesforslag. I prioriteret 
rækkefølge med de værste besparelser øverst er vores kommentarer:

• Sampasning i sommerferien (pkt. 4): Besparelsen er et 
økonomiteknisk krumspring. Normeringen er allerede i dag tilpasset 
fremmødet i sommerferien. Hvis samtlige af Troldehøjens børn 
tilfældigvis holdt ferie i de samme to uger i sommerferien, og alt 
personale blev sendt på ferie, ville lønudgiften med den nuværende 



normering være uændret, da personalet stadig skal have løn under 
ferien. De forældre, der har mulighed for det, vil lægge deres ferie i 
sampasningsperioden. De børn til forældre, der ikke har mulighed for 
frit at lægge deres ferie, skal sendes til en fremmed institution med 
fremmede voksne. Besparelsen vil ramme hele året, da personalet 
stadig skal have løn i 52 uger.

• Reduceret vikartildeling (pkt. 7): Det er vigtigt, at børnenes hverdag
kan fortsætte, selvom en "voksen" er syg. Ved at reducere i 
vikartildelingen mister Troldehøjen, hvad der svarer til en fuldtidsvikar 
i et helt år. Ved at reducere denne post mister institutionen 
fleksibilitet, som er afgørende for at få en hverdag til at fungere. Det 
er vigtigt at huske, at de voksne i daginstitutionerne også bliver ramt 
af langtidssygdom, så man kan dermed risikere, at en børnehavestue 
skal fungere med 20 børn og 2 voksne i flere uger eller måneder, når 
vikartildelingen reduceres. Når personalet ikke bliver dækket ind af 
vikarer ved fravær i samme udstrækning som i dag, går det både ud 
over børnene og det tilbageværende personale. Det betyder, at 
planlagte aktiviteter ikke kan gennemføres, og det går så ud over 
børnene, som ikke får opfyldt det behov for nærværende og 
udviklende voksne, som de har brug for. Troldehøjen er kendt for sin 
høje faglighed og løbende kompetenceudvikling af personalegruppen.
Det ønsker vi fortsat og ser derfor ingen mening i at reducere i 
vikartildelingen.

• Børnehavestart 2 år og 10 mdr. (pkt. 8): Børn er forskellige, og det 
kan ikke sættes en fast dato på, hvornår de er parat til at starte i 
børnehave. Troldehøjen ved at fleksibiliteten omkring 
børnehavestarten betyder meget for både det enkelte barn og dets 
forældre. Troldehøjen ønsker fortsat selv at kunne vælge det helt 
rigtige tidspunkt, fordi det netop er de voksne som er tæt sammen 
med barnet i dagligdagen der er bedst til at vurdere hvornår barnet er 
klar til nye udfordringer. Ved at sende børnene i børnehave tidligere 
skærer man indirekte i normeringen i vuggestuen, da barnets 
vuggestue periode forkortes. Der vil dermed ikke blive tildelt det 
samme antal timer til vuggestuen som tidligere. Ved at introducere 
endnu yngre børn i børnehaven kræves der mere tid/personale på de 
små børn for at de kan følge med i en hverdag i børnehaven. Børn på
2 år og 10 måneder er sjældent renlige og kan sjældent klæde sig 
selv på. De "voksne" vil være nødt til at støtte mere og denne tid vil 
gå fra de lidt større børnehavebørn, som dermed vil få dårligere 
normering.

• Kompetenceudvikling (pkt. 18 og 19): Det giver ikke mening at 
undlade at kompetenceudvikle. Gribskov Kommune har selv indført 
nye målinger på Børneområdet helt ned til vuggestuen, drevet af 
Steffen Bohni. For at personalet kan udføre disse test er de nødt til at 
være uddannet.

• Kortere åbningstid (pkt. 25): Det er umuligt at vurdere forslaget, 
fordi der ikke er beskrevet hvor meget åbningstiderne tænkes 
forkortet. Besparelsen er beregnet ud fra at ét minut åbent koster det 
samme i løbet af hele ugen. Børneudvalget skal vide, at antallet af 
personale i ydertimerne af åbningstiden allerede er tilpasset antallet 



af børn. Derfor koster ét minut i ydertimerne meget mindre end ét 
minut midt på dagen. Ulemperne ved forslaget vil derfor være – 
udover gene for forældre med behov for ydertimerne – at 
normeringen i løbet af dagen vil blive reduceret.

Slutteligt vil vi forslå, at Gribskov Kommune undersøger, hvordan næsten
180 mio. kr. helt konkret bliver brugt på sygehusydelser. I budgetbogen 
står der på side 70, at principperne "umuliggør en egentlig 
regningskontrol". Det er virkelig mange penge, og der er tilsyneladende 
ingen kontrol med, om udgifterne er korrekt beregnet.

Bøgeskovgård
børnehave

Børnegården Blistrup

Børnehaven ved 
Havet

Gribskov
Naturbørnehave

Skovbørnehaven
Søborgen.

Åbent høringssvar 

- ang. besparelser på børneområdet

Til

Børneudvalget, Gribskov Kommune

På baggrund  af  nedenstående vil  vi  protestere  på  det  kraftigste over
nedsættelsen af  tilskuddene.  Vi  kan ikke anerkende administrationens
håndtering  af  beregningsgrundlaget.  Det  virker  meget  paradoksalt,  at
kommunen udtrykker glæde ved de private børnehaver, der, takket være
deres  stærke  profilering,  kan  tiltrække  børnefamilier  til  området,  og
samtidigt skærer tilskuddene ned på helt uhørt vis. De private børnehaver
er  med  det  nuværende  tilskud  allerede  økonomisk  særdeles  hårdt
pressede.

 

Drifttilskuddet:

I 2016 blev drifttilskuddet til de private børnehaver nedsat fra ca. 62.000,-
pr  barn  til  ca.  55.000,-.  I  havde  tilmed  varslet  en  endnu  større
nedsættelse på hele 25%. Det fik vi heldigvis afværget, så det landede på
15%. Det er en kæmpe belastning for enhver virksomhed pludseligt at
miste så stor en del af indtjeningen. Det er helt uigennemskueligt for os at
finde  ud  af,  hvordan  det  har  påvirket  vores  gode  kollegaer  i  de
kommunale børnehaver.

I  år  har  I  varslet  en yderligere nedsættelse på 18%, så  drifttilskuddet
lander på 45.000,-. Derved bliver den samlede nedsættelse over to år på
27%.  Det  finder  vi  helt  og  aldeles  uanstændigt.  Især  ovenpå
nedsættelsen sidste år.

Vi gør opmærksom på, at enhver besparelse i prioriteringskataloget, der
påvirker beregningsgrundlaget, får tilskuddet til at falde yderligere!

Uanset  baggrunden  for  den  kraftige  nedsættelse,  så  er  den varslede
takst for 2017 så lav, at det faktisk er tvivlsomt, om det overhovedet kan
lade  sig  gøre  at  drive  en  børnehave  med  den  fastsatte  normering.
Kvaliteten i  daginstitutionerne er derved det  første,  der kommer under
pres. 

De private børnehaver kan sætte forældretaksterne op - men det kræver
markant højere forældretakster, som vil dele institutionerne i A og B hold,
for at kompensere for tabet - 10.000,- pr barn. Det er ikke en linie, som



de private ønsker - er det kommunens strategi? 

”Regnemaskinen”  som  administrationen  har  sat  op  til  at  beregne
drifttilskuddet  er  intet  værd  i  den  virkelige  verden,  da  de  private  er
underlagt almindelig regnskabspraksis. Det er de kommunale ikke. Det er
to helt forskellige økonomiske scenarier. Det har vi forelagt jer, der sidder
i  Børneudvalget,  på  et  møde  i  Søborg  d.  7.  oktober  2016,  og  den
bagvedliggende dokumentation herfor er fremsendt til udvalget.

Endnu en væsentlig pointe er, at færre penge på normalområdet betyder
flere penge på specialområdet. Den lavere prioritering af normalområdet
har mindst to konsekvenser. For det første kan der ske det, at børn, der
kunne være inkluderet i en almindelig børnehave med ordentlige vilkår,
pga. manglende resurser flyttes over i specialområdet med de sociale og
udviklingsmæssige  følger,  det  kan  have  for  børnene.  Desuden  er
specialområdet  langt  dyrere  at  drive  for  kommunen pr.  barn.  Det  kan
simpelthen  ikke  betale  sig  at  være  en  discountkommune  på  det  her
område.

Bygningstilskuddet:

Der  er  afsat  et  bygningstilskud,  der  opgøres  som  en  procentdel  af
drifttilskuddet. Det falder altså også dramatisk - som drifttilskuddet. De
private  står  for  drift,  vedligeholdelse,  nybygning  og  renovering.  Der
optages  lån  til  at  finansiere  større  byggerier.  Tiltag  som  kommer
kommunens  børn  til  gavn og  glæde.  Nye,  renoverede  og  udbyggede
institutioner, som er opført/gennemført for drift- og bygningstilskuddet -
ingen  udgifter  til  kommunen  overhovedet.  Problemet  er,  at
bygningstilskuddet  slet  ikke  står  mål  med  de  faktiske  udgifter,  som
børnehaver har - hverken kommunale eller private. F.eks. kan man læse i
et referat fra børneudvalget, at I regner med en driftudgift til en bygning,
der  rummer  en  45-børns  børnehave,  på  150  -  200.000,-  pr  år.
Drifttilskuddet bliver i 2017 på ca. 84.000,- til en privat børnehave med 45
børn.

Administrationstilskuddet:

På  samme  måde  som  bygningstilskuddet  opgøres
administrationstilskuddet som en procentdel af drifttilskuddet. Det dækker
ikke de udgifter, der er til bogholderi og revision. Private børnehaver står
for løn, ventelister,  indberetninger, budgettering, regnskab osv.,  og der
skal udarbejdes et  årsregnskab, som godkendes af ekstern revisor.

Det er vores håb, at I vil besinde jer og invitere os til en dialog om de
store udfordringer,  de private børnehaver står overfor.

 Med venlig hilsen

Bøgeskovgård børnehave

Børnegården Blistrup

Børnehaven ved Havet,



Gribskov Naturbørnehave

Skovbørnehaven Søborgen.

Elverhøjens 
forældrebestyrelse

Høringssvar vedr. Børneudvalgets prioriteringskatalog

Forældrebestyrelsen understreger, at der er tale om meget store 
besparelser med en reduktion på over 11 mio. årligt for Børneudvalgets 
område. Nøgletal fra KORA (Det nationale institut for Kommuners og 
Regioners analyse og forskning) viser, at Gribskov Kommune på 
dagtilbuds- og skoleområdet har et serviceniveau, som ligger på kun hhv.
79% og 91% af landsgennemsnittet, hvorfor vi finder det helt uforsvarligt 
og uacceptabelt, at vi på vores område skal spare så meget.
Forældrebestyrelsen forstår, at byrådet ikke kendte KORA-nøgletallene i 
forbindelse med, at budgetforliget blev indgået den 19. september. Derfor
troede man, at vi i Gribskov Kommune bruger flere ressourcer på
børneområdet end i de fleste andre kommuner. Dette er tydeligvis ikke 
tilfældet. Vi opfordrer derfor til, at I som politikere tager konsekvensen af 
denne nye viden: 

At de ambitiøse visioner og politiske mål fastholdes,
og at besparelsen fjernes, så der skabes en realistisk sammenhæng 
imellem mål og ressourcer. Forældrebestyrelsen kan på ingen måde se, 
at det er muligt at leve op til målsætningerne, hvis besparelserne
på børneområdet fastholdes. Forældrebestyrelsen er klar over, at vi på 
dette tidspunkt i budgetprocessen ikke kan flytte besparelserne til
andre områder. Derfor kan en annullering eller reduktion i besparelsen 
kun ske ved, at der slækkes på målet om at have en kassebeholdning på 
100 mio. kr. 

Nedenstående tabel viser kommunens kassebeholdning i 2017-2020 
under tre forudsætninger: Alle besparelser/nye tiltag fra 
prioriteringskataloget indføres, Ingen af besparelserne indføres (men de 
nye tiltag fastholdes), og udvalgte besparelser indføres og resten 
annulleres. I denne sidste kolonne er fraregnet besparelserne i forslag nr.
4, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 23, 25 og 27 samt den nye rammebesparelse i 
2017 på 1.7 mio. kr. Disse forslag peger vi specifikt på, fordi de handler 
om de mest børnenære ting tættest på udførelsen og udviklingen af 
pædagogernes kerneopgave. 

Som forældrebestyrelse må vi understrege vigtigheden af at prioritere 
varme, nærværende hænder som forudsætning for en god kvalitet i vores
tilbud på børneområdet. Såfremt besparelserne fastholdes, må vi fra 
forældrebestyrelsen klart gøre opmærksom på nogle af de konsekvenser,
det vil få, og vi opfordrer Børneudvalget til at tage ansvar for dette ved at 
slække på krav og forventninger til personalet: 

Konkret for Elverhøjen, som jo også rammes direkte af en reduktion af 
den udvidede åbningstid, så vil en indførelse af kataloget, som det 
fremstår nu, betyde en besparelse på 8-10 % de næste år. Besparelser i 
denne størrelsesorden vil det være umuligt at indføre uden markante 
forringelser på både kvalitet og serviceniveau. I forvejen er der ikke tre 
medarbejdere på alle stuer, og med besparelserne bliver der flere stuer, 
hvor man kun kan være to faste medarbejdere. Det betyder direkte, at 
når hele åbningstiden skal dækkes, så vil der være markant flere 



situationer – f.eks. når der skal laves tests med børnene, holdes samtaler
med forældrene osv – hvor en pædagog eller pædagogmedhjælper er 
alene på en stue. Og dette vil igen have direkte konsekvenser for 
medarbejdernes arbejdsmiljø og også for børnenes læring, trivsel og 
sikkerhed. Forældrebestyrelsen er bekymrede for, at disse besparelser 
på sigt bliver dyre for kommunen. Dels bliver betingelserne for at lave en 
god forebyggende indsats for udsatte børn dårligere, hvilket kan resultere
i dyrere tiltag eller specialtilbud senere. Dels øger det belastningen på 
medarbejdernes arbejdsmiljø, hvilket kan resultere i større sygefravær, 
og dels øger det markedet for private skoler og institutioner, hvilket også
underminerer økonomien i kommunens egne tilbud. Disse besparelser 
kan også gøre Gribskov Kommune mindre attraktiv for tilflyttere.

Forslagene om begrænsning af den udvidede åbningstid og om 
sampasning i sommerferien forventes indført med fuld gennemslagskraft 
allerede fra 2017. Vi påpeger, at disse ressourcer også repræsenterer
medarbejdere, der har opsigelsesvarsler. Hvis ikke besparelsen her 
fjernes eller reguleres, så disse også først får fuldt gennemslag i 2018 og 
frem, så pålægges institutionerne at dække udgifterne til medarbejderne
opsigelsesvarsler. Dette er stærkt bekymrende, da det vil belaste 
økonomien yderligere i en periode, hvor vi i forvejen skal spænde 
livremmen ind. Særligt vil det belaste Elverhøjen skævt i forhold til de 
øvrige dagtilbud, da vi får en relativt meget større besparelse pga. vores 
udvidede åbningstid, som reduceres. Det vil være mere rimeligt at 
forvente, at dette kun kan implementeres delvist.

Sampasning i sommerferien
Forældrebestyrelsen undres over dette forslag, da det tidligere er 
afprøvet, og erfaringerne viste at besparelsen overhovedet ikke blev så 
stor som forventet. Derfor er vi meget bekymrede for, at besparelsen
her reelt vil gå ud over normeringen resten af året. Samtidig må vi som 
forældre tage stærkt afstand fra, at vi laver et tilbud, hvor børnene skal 
afleveres i fremmede institutioner uden nære kendte voksne omkring sig.
Dette vil især ramme vuggestuebørnene og de sårbare børn i 
børnehaven. Såfremt forslaget alligevel vedtages, foreslås det at gøre juli
måned til betalingsfri, så man ikke denne måned skal betale det samme 
for en langt mindre service.

MiniFO
Forældrebestyrelsen finder det interessant, at der nu foreslås MiniFO. 
Hvis det implementeres på en god måde med tilstrækkelige ressourcer i 
FOen, kan det give mulighed for en endnu bedre overgang imellem
dagtilbud og skole. Og det glæder forældrebestyrelsen, at forslaget først 
tænkes implementeret fra maj 2018, så der er ordentlig tid til at forberede
det. Vi har dog svært ved at vurdere konsekvensen for Dagtilbud af dette 



tiltag. Når der ikke er lange ventelister, må det betyde færre børn i vores 
dagtilbud, når børnene tre måneder tidligere rykker til FO. Og det kan
betyde nednormering af institutioner (lukning af stuer) eller lukning af 
børnehuse. Forældrebestyrelsen håber, at Børneudvalget er sit ansvar 
bevidst og vil tage konsekvensen af beslutningen ved at gennemføre
nødvendige strukturelle ændringer, herunder lukning af institutioner. 
Derved forhindres det, at det lavere børnetal i Dagtilbud fører til for små, 
urentable enheder, som sænker kvaliteten i alle kommunens dagtilbud.

Kompetenceudvikling
Forældrebestyrelsen finder det meget problematisk, at der i 2017, hvor 
Effektbaseret ledelse og Faglighed skal implementeres, reduceres 
voldsomt i den centrale pulje til kompetenceudvikling. Det er svært at se
sammenhængen i dette, og vi frygter den konsekvens, at medarbejderne 
ikke bliver rustet ordentligt til at gennemføre og analysere de tests, som 
de forventes at arbejde med allerede fra næste år. Så vil tests og
analyse deraf tage væsentlig længere tid i opstartsperioden, og dette vil 
fjerne fokus fra resten af kerneopgaven. Det vil gå ud over børnenes 
læring og trivsel. Desuden giver det bekymringer for det generelle faglige 
niveau i institutionerne, når der bliver mindre adgang til 
kompetenceudvikling. Dette kan få konsekvenser for vores mulighed for 
at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere.

Kortere åbningstid i distrikter med mere end én institution
Dette forslag vil betyde en differensiering i forældrebetalingstaksterne til 
de forskellige dagtilbud, afhængig af deres konkrete åbningstid. Det kan 
betyde en social skævvridning, hvor billigere institutioner med kortere
åbningstid får en overvægt af børn fra socialt udsatte og ressourcesvage 
forældre. Dette kan blive en særlig belastning for personalet, og det kan 
mindske mulighederne for at involvere forældrene og få dem til at tage
medansvar for institutionens hverdagsliv og drift. Desuden har vi svært 
ved at gennemskue, hvordan ventelister og pladsanvisning kan håndtere 
forskellige åbningstider. Kan det blive nødvendigt at give forældre, der 
har brug for lang åbningstid en plads udenfor eget distrikt, hvis den lokale
institution er fuld?

Endelig kan der ved indførelsen af sådan en beslutning være mange 
familier, som har brug for at skifte institution. Det bliver en belastning for 
både børn, forældre, medarbejdere og pladsanvisning, og det er meget
uro at skabe på området for en relativt lille besparelse.

På vegne af bestyrelsen
Trine Hemmingsen, formand for Elverhøjens forældrebestyrelse

De fem folkeskolers 
bestyrelser 1 

Samlet høringssvar fra de fem folkeskolers bestyrelser til de planlagte 

besparelser, Gribskov Kommune d. 11/11 2016 
Skolebestyrelserne takker for det fremsendte høringsmateriale, 

men ikke for den korte høringsfrist! 

Et fælles svar 
Skolebestyrelserne i de fem folkeskoler i Gribskov Kommune har valgt at 



gå sammen og svare fælles på det udsendte sparekatalog. For vi er helt 
enige om, at de ambitiøse krav og mål, som er udstukket for os alle, ikke 
kan forenes med sparekravene til skolerne. Vi kan godt drive ”en slags 
folkeskole”, men vi kan IKKE leve op til de høje politiske krav og 
ambitioner, som politikerne selv har fremsat i forbindelse med 
læringsreformen om fx. kravet om øget digitalisering og de højere 
karakterkrav. Det er vigtige mål, som vi er enige i, men disse sparekrav 
vil uden tvivl forringe folkeskolens forudsætninger for at nå målene. Og vi 
har ikke råd til at gamble med vores 
folkeskole. 

Mål og sparekrav hænger ikke sammen. Så enkelt kan det siges denne 
gang! 

De væsentligste eksempler er: 
Højt men urealistisk ambitionsniveau 
Det høje ambitionsniveau, som kommunen har fastsat - med 
linjefagsuddannede lærere, øget digitalisering og krav om højere 
karakterer i afgangseksamen kan IKKE imødekommes med de planlagte 
besparelser. Sparekataloget dikterer besparelser på kompetenceløft af 
lærere, som er nødvendig ift. digitaliseringsprocessen. Det rammer også 
kompetenceløft inden for nye læringsstile ift. læringsreformen. Ikke 
mindst er Gribskov Kommunes Effektprogram ikke engang udrullet endnu
– og der har ellers været fart på – før vi skal reducere med 50 % i 
kompetenceudviklingen her også. Et eksempel er, at alle lærere skal 
have et 1½ dags kursus i spørgeteknik. Og fremadrettet skal alle børn 
også i samtale 1:1 hver tredje måned. Vi kan ikke se ressourcerne til 
denne indsats i vores nuværende ressourcefordeling, så vi forudser, at 
timerne skal tages fra undervisningen. Og det ønsker hverken vi eller 
lærerne. 

Dygtige lærere er forudsætningen for et stigende fagligt løft af ALLE 
børn; både top og bund. Det har vi forpligtiget os til i læringsreformen, og 
med de nuværende budgetter, som er afsat pr. elev i Gribskov, har vi 
svært ved at leve op til det ambitionsniveau allerede i dag. 
Som udgangspunkt vil vi gerne stille os undrende over, at det politiske 
udvalg vælger at fastholde en besparelse, der er vedtaget på baggrund af
nogle forkerte forudsætninger; da byrådet vedtog, at børneudvalget skulle
gennemføre besparelser på 11 mio kr, var forudsætningen at kommunen 
brugte rundt 79.000 kr. pr barn i folkeskolen - og derved lå over de 
kommuner, vi sammenligner os med. Denne forudsætning har siden vist 
sig at være forkert. Gribskov Kommune bruger kun rundt 69.000 kr. pr 
elev, og altså mindre end de kommuner vi skal sammenligne os med. 
Hvis disse besparelser gennemføres, må man spørge sig selv præcist 
hvilke kommuner i Danmark kommunen vil sammenligne sig med? 
Ind i benet – det her er ikke kvalitet 

Vi mener, at man med de planlagte besparelser skærer ikke bare ind til 
benet, men ind i benet på folkeskolen – med blødning til følge. De 
planlagte besparelser gør et indhug i kerneydelserne, fx driftsbudgetter til
bøger, ture i den åbne skole og vi frygter, at folkeskolen vil bløde mere 
end den allerede gør i dag og miste endnu flere – både lærere og elever 
– til kommunens mange privatskoler. At spare 30 % på vikardækning 
hænger IKKE sammen, når vi allerede dækker for hinanden i det omfang,
det overhovedet er muligt ved sygdom, kurser osv. Det vil give 
aflysninger, specielt i udskolingen, hvor skolerne har et stående krav om 
at gennemføre al undervisning. Vi har ikke råd til at ”aflyse” vores 
udskolingsbørn. Det vil give en kvalitetsforringelse og det kan vi ikke 
forsvare hverken over for børn, medarbejdere eller forældre. 

Negativ spiral – ingen tilflyttere, men risiko for fraflyttere 



Vi frygter en negativ spiral, som allerede ses flere steder i kommunen – 
en dårlig og svag folkeskole tiltrækker ingen nye borgere. Gribskov 
Kommune har desværre allerede et ry for at underprioritere de 
kommunale skoler – og vi frygter, at det ry bare bliver bekræftet med de 
planlagte besparelser. Kommuner omkring os markedsfører sig skarpt i 
øjeblikket, og det skal vi selvfølgelig også. Men vi skal have mere end 
billige huse – den lokale skole ER omdrejningspunktet for et attraktivt 
lokalsamfund.
 
Kære politikere: 
Vi kan IKKE tage ansvar for disse besparelser på skolerne. Og det kan I 
heller ikke, hvis I vil den værdige og ordentlige folkeskole, som I beder os
levere hver dag til de børn og forældre, som har valgt folkeskolen i 
Gribskov Kommune! 

De samlede bestyrelser fra Gribskov Kommunes folkeskoler: 
Bjørnehøjskolen, Gilbjergskolen, Gribskolen, Nordstjerneskolen, Sankt 
Helene Skole. 

• • • 
På de næste sider er vedlagt yderligere kommentarer og konsekvenser 
fra de respektive skoler.

Sankt Helene skoles bestyrelse tilføjer: 
Sankt Helene Skole lægger sig fuldstændig i tråd med det fælles 
høringssvar ovenfor og de øvrige skolers bekymringer. 

Vi vil ikke tage ansvaret for kvalitetsniveauet med de planlagte 
besparelser. Men vi vil meget gerne åbne op for en visionær proces, hvor
vi ser på hvordan vi matcher mål med budgetter. Vi mener ikke, at vi som
skole eller politikere har råd til andet. 

Gribskolens bestyrelse tilføjer: 
Det er med stor beklagelse, at på skolebestyrelsen på Gribskolen læser 
det udsendte budgetkatalog på børneområdet. 

Det kommer til at gøre smerteligt ondt, hvis disse reduktioner bliver 
effektueret. For at kunne vurdere betydningen af disse besparelser, er 
man nødt til at kende det udgangspunkt, den enkelte skole står med. Vi 
har en økonomi, der i forvejen er meget vanskelig at få til at hænge 
sammen. Det nævnes flere steder, at konsekvenserne for børn og unge i 
Gribskov Kommunes afhænger af, hvordan den enkelte skole vælger at 
udmønte besparelsen, – det lyder, som om man har en forestilling om, at 
vi på skolen har en økonomi, der er et produkt af en prioriteringsplan. Det
er ikke tilfældet, – vi har kun til dagen og vejen, og tænker, at vores børn 
fortjener mere end det. 

MiniFOer vil betyde, at der vil være store problemer i bemandingen. Det 
vil betyde enten èn voksen i morgen og lukketimer eller kun 2-3 voksne 
hele dagen – til 110-120 børn. Dette under forudsætning af, at der ikke 
spares yderligere på FO-området. 

Omkring FO-camp tænker vi, at de mest sårbare børn har behov for 
kendte rammer, og for dem vil en samlet camp ikke være attraktiv, 
ligesom det vil kunne være et logistisk problem for forældrene. Mange 
forældre ønsker at have deres børn i det lokale tilbud. 
Med forslaget omkring tidlig start i FO’en vil det betyde, at små 
skolestartere skal deltage i en camp med ukendt personale. Det er 
pædagogisk og tryghedsmæssigt uhensigtsmæssigt. 

Der er en grænse for, hvor få midler, en skole kan drives for. Gribskolens 



økonomi er præget af skolens struktur (hovedskole + mindre fødeskole), 
klassekvotienten samt vores socio-økonomiske demografi. Ved 
indeværende års tildeling blev der taget højde for demografien, men kun 
på skolens SP-ark, ikke på den normale tildeling. Det er en klar 
nødvendighed for os, at der også på almen-området tages hensyn til den 
socio-økonomiske demografi. Den økonomiske tildeling betyder, at vi 
spænder lærerne alt for hårdt for med mange undervisningstimer (28 
ugentlige) og dermed med mindre tid til forberedelse, forældrekontakt og 
alle de andre opgaver, der følger med et lærerjob.

Nordstjerneskolens bestyrelse tilføjer: 
Generelt er de foreslåede besparelser alle udtryk for en 
serviceforringelse på et skolevæsen, der i forvejen har færre ressourcer 
end de fleste andre. Det står ikke mål med de mange ambitioner om et 
højt fagligt niveau, høj trivsel, høj ungdomsuddannelsesfrekvens mm. I 
forhold til at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere, vil dette være 
et problem. 
Bestyrelsen oplever, at der år efter år er besparelser på kerneydelsen, og
det har nu i en årrække været en del af betingelserne for skolevæsenet. 

Det skaber en stresset organisation, at man hvert år skal forholde sig 
til/frygte besparelser og personalereduktioner, hvilket i sagens natur har 
en indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og dermed også på 
medarbejdernes præstationer. Det må være muligt at lave en mere 
langsigtet styring af økonomien, der medfører, at der ikke er besparelser 
hvert år – i hvert fald kan det i mange andre kommuner! 

Reduktion af vikartildelingen på såvel FO som skole vil give aflysning af 
undervisning og FO-aktiviteter. Der er så dårlig bemanding i forvejen, at 
man ikke kan dække ind for hinanden uden der bliver så få voksne pr. 
barn, at det ikke er forsvarligt. Det vil presse medarbejderne yderligere, 
hvilket vil øge sygefraværet og forværre det psykiske arbejdsmiljø. 
Tildelingen til vikarer er i forvejen så lav, at den på ingen måde dækker 
sygefraværet. Den nuværende tildeling svarer til, at sygefraværet skulle 
være lavere end det er i den private sektor (6,5 dage). I det mindste 
burde vikartildelingen svare til det kommunale gennemsnit (12 dage). 
Nordstjerneskolens gennemsnit er 10 dage, og til trods for, at det er 
lavere end det kommunale gennemsnit bruger vi på nuværende tidspunkt
allerede af tildelingen til almen-undervisningen til at dække sygefravær. 
Derudover bruges i sagens natur vikardækning til 6. ferieuge, 
omsorgsdage, møder med eksterne samarbejdspartnere, mv. Pointen er, 
at denne besparelse blot er en udhuling af almen-undervisningen, og 
muligheden for at inkludere flere børn. 

Besparelser på driften bliver vanskelig at udmønte på 
undervisningsmaterialer, idet langt de fleste undervisningsmaterialer i 
dag er digitale og betales via et fast abonnement. Der har været stigende
driftsudgifter efter indførelsen af læringsreformen, hvor der er fokus på at 
kombinere teori og praksis samt den åbne skole, hvor eleverne i højere 
grad skal ud i virkeligheden, hvilket har givet stigende udgifter i form af 
både transport og entre. 

Den store rammebesparelse vil primært kunne udmøntes på 
personalebudgettet og dermed mulighederne for inklusion. Den pulje er i 
forvejen så lav, at den ikke dækker udgifterne, der er til dette område. 
Derfor vil yderligere besparelser være en yderligere udhuling af 
normalundervisningen. En besparelse på dette område vil medføre, at 
færre af de sårbare elever, der lige nu inkluderes i skolerne, kan inklu-
deres fremover, og det vil give en merudgift til eksterne specialtilbud. 

Bestyrelsen undrer sig over initiativet omkring FO-camp, der i praksis 
giver 2 lukkeuger yderligere. I forvejen blev det besluttet for 4 år siden, at 



FO skulle have 2 lukkeuger i sommerferien – i praksis har alle besluttet at
holde åbent, men i budgettet er alle FO’er blevet trukket for 2 lukkeuger. 
Konsekvensen kan hermed blive, at bestyrelsen beslutter, at den lokale 
FO har lukket i 4 uger, hvilket vil stemme overens med den økonomiske 
tildeling. Dette vil være en kraftig serviceforringelse, som politikerne skal 
være opmærksomme på, når man samtidig har en ambition om at 
tiltrække ressourcestærke børnefamilier. Man risikerer 5 ugers tvungen 
ferie (inkl. de øvrige lukkedage). 

Bjørnehøjskolens bestyrelse tilføjer: 
Som udgangspunkt er vi i skolebestyrelsen på Bjørnehøjskolen enige 
med Gribskov Kommune om et højt ambitionsniveau, når det gælder 
uddannelse af vores børn og unge med gode trygge lærings-miljøer, høj 
faglighed og attraktive lokalsamfund. 

Vi er derfor også uforstående og meget overraskede over Gribskov 
Kommunes forslag om at ville spare på netop på børne- og ungeom-
rådet. Med de beskrevne mål, de høje ambitioner samt det nuværende 
lave udgiftsniveau pr barn (sammenlignet med andre kommuner) havde 
vi i bestyrelsen i stedet set frem til styrkelse af økonomien på folkeskole-
området i Gribskov Kommune. 

Som det fremgår af vores fælles høringssvar fra de 5 skolebestyrelser 
frygter vi også i skolebestyrelsen på Bjørnehøj en negativ spiral. 
Reducering af vikardækning, pulje til inklusion, driftsbudget, digital 
udvikling, tilskud til sund mad og lærernes kompetenceudvikling, mener vi
kan medvirke til, at Bjørnehøjskolen ikke kan fastholde den hidtidige 
kvalitet. 

Dagtilbud 
Bestyrelsen er bekymret for de forestående besparelser på 
dagtilbudsområdet. Bekymringer går på, at vi allerede i dag ser børn, der 
ikke er skoleparate og har det svært. En yderligere besparelse vil sinke 
indlæringen og kræve flere ressourcer i indskolingen og i opbygningen af 
faglige og sociale færdigheder. 

Vikardækning 
Øget timetal grundet læringsreformen, lærernes overenskomst der giver 
mulighed for afholdelse af 6. ferieuge på skoledage, efter-
videreuddannelse, flere 2-sprogede børn samt et øget pres for inklusion 
af børn med særlige behov gør, at der er større behov for vikardækning 
for at timerne kan læses. På Bjørnehøjskolen er kvaliteten på 
vikardækningen prioriteret således, at det også her er veluddannede 
vikarer, der kaldes ind. Med 30 % besparelse på vikardækningen kan det 
blive nødvendigt igen at bruge unge uuddannede vikarer med et deraf 
følgende kvalitetsdyk. 

Tilskud til sund kost 
På Bjørnehøjskolen har vi prioriteret sund mad og har en velfungerende 
skolekantine. Skoledagen er lang og eleverne har brug for god, sund og 
nærende kost for at kunne koncentrere sig om læringen og have 
overskud til at indgå i det sociale fællesskab. Hvis tilskuddet fjernes, kan 
resultatet blive en lukning af skolekantinen, hvilket vil være meget 
beklageligt – ikke mindst fordi den sunde kantineordning sikrer, at 
børnene altid kan få god, veltilberedt mad, når forældrene er udfordret på
tid i en travl hverdag. Et væsentligt opmærksomhedspunkt er imidlertid 
også, at en besparelse på dette område kan fremme ulighed i børnenes 
sundhed og ramme de svageste, hvilket erfaringer fra andre kommuner, 
der har sparet på dette område, viser. 

Materialer, ture og arrangementer 



Ved at reducere/nedlægge grundlaget for arrangementer, lejrskoler og 
samarbejdet med lokale miljøer, vil de fælles dannende oplevelser, den 
social læring samt samfundsforståelsen blive begrænset. For de børn, 
som har svært ved den traditionelle fælles klasseundervisning, vil det 
ydermere betyde øget skoletræthed fremfor understøttelse til og styrkelse
af et godt og inspirerende skoleforløb. Færre bøger og et varieret it-
understøttede undervisningsmateriale er allerede en realitet. Gode 
digitale løsninger er imidlertid omkostningstunge og kræver fast 
abonnement, hvilket gør det svært at reducere udgiften på dette område. 

Fremtidens folkeskole i Gribskov Kommune 
For at sikre kvaliteten i fremtidens folkeskole for vores børn og unge 
opfordrer vi Gribskov Kommune til at fjerne den forestående 
rammebesparelse og i stedet få området gennemanalyseret, således at 
udvalget kan træffe faktabaserede beslutninger mhp. at øge muligheden 
for at målene og det høje ambitionsniveau kan nås. 
Da vi i bestyrelsen godt ved, at økonomien også skal hænge sammen i 
fremtiden, vil vi som forældre tilbyde at deltage i en proces, hvor vi i 
fælleskab – forældre, politikere og embedsfolk – kan forme en realistisk 
ramme og indsats med fokus på kvalitet i kerneopgaven i folkeskolen i 
Gribskov Kommune. 

Gilbjergskolens bestyrelses høringssvar er gengivet tidligere, da de
har afgivet selvstændigt høringssvar.

Forældre i Gribskov – 
afleveret med 67 
underskrifter. 1921 
medlemmer pr. 11/11-
2016

Høringssvar vedr. nedskæringer på børneområdet 
Vi er en stor gruppe forældre i Gribskov, der både var initiativtagere og 
deltagere i stormødet vedr. samme onsdag d.2. nov.16 i Gribskov 
Kultursal. Ved mødet blev det tydeligt at de fleste politikere ligesom de 
fremmødte borgere, var meget bekymrede over sparekatalogets indhug i 
børneområdet.

Vi vil hermed gerne komme med følgende udsagn, som kan ligge til 
grund for det videre arbejde for at gode, sikre og trivselsfremmende 
børneinstitutioner, skal være en del af hverdagen i Gribskov.

• Der har indtil videre ikke været satset storstilet på at vores børn 
og unge får de bedste vilkår for en udviklende og sjov barndom. 
Der er løbende blevet skåret i åbningstider, der er tilført for få 
økonomiske midler til at sikrer den aftalte normering, desuden 
dækkes det reelle sygefravær ikke.

• Derfor er det en voldsom situation, hvis kommunen vil lade dette 
område underlægges yderligere nedskæringer. Vi har som 
forældre set og oplevet en del allerede. Vi er meget glade for de 
pædagoger vi afleverer vores børn til, men vi er blevet mere og 
mere bekymrede for dagligdagen for vores børn. Læs/bilag

• Der er på nuværende tidspunkt langt fra det antal voksne tilstede, 
hos vores børn, der kan løfte den opgave, det kræver at være 
tilstede, nærværende og igangsættende, på en sikker og 
trivselsfremmende måde. 

• Børn har brug for voksne, der har tid til omsorg, når der er et 
behov. Med 2 voksne til 20-40 børn, er vi ude i en situation hvor 
almindeligt opsyn, er et problem. Dvs at alle andre tiltag lider 
under dette.

• Familier i kommunen, såvel som i hele landet, har indgået den 
aftale med samfundet, at hvis alle arbejdsduelige skal kunne 



varetage deres arbejde, er det nødvendigt at børn kan afleveres til
de forskellige daginstitutioner med glæde. 
Forældre/bedsteforældre/andre voksne med forældremyndighed 
er helt afhængige af at vores dagtilbud lever op til vores idealer og
værdier om en god barndom.  Grundlæggende tillid til gode 
institutioner, er det bærende fundament i vores 
samfundsopbygning. Bygges dette ikke op igen, skrider tilliden 
mellem folket og det politiske niveaue (herunder forvaltningen).

• At begynde at holde flere lukkedage, kortere åbningstider ved 
tidligere lukning/senere åbning, vil ramme forældre utrolig hårdt. 
Igen er der allerede lukket og slukket for den fleksibilitet, der 
grundlæggende er nødvendig, for at fastholde forældre, der 
arbejder. Ikke mindst for forældre/voksne der arbejder i butik eller 
pendler.

• En god barndom, betyder at der skal være tid og rum for det lille 
individs muligheder for at undersøge verden på egen hånd, med 
sikkerhed for at der altid er voksne til at gribe, støtte og 
medundersøge, disse livsvigtige erfaringer og oplevelser. 
Desuden skal der være voksne der hjælper og afkoder verdens 
mangfoldighed. 
1. Dette kan kun ske hvis der er voksenoverskud til at følge hvert

enkelt barn, i dets færden, både i det frie oplevelsesrum såvel 
som i planlagte aktiviteter.

2. Omsorg er ikke en metervare, der kan udleveres på særlige 
tidspunkter på dagen, når de voksne er nok på arbejde, fordi 
omsorg, opmærksomhed og nærvær et ubetinget gode, der 
gør børn trygge, tillidsfulde og derfor ruster vores børn til at 
fortsætte deres livsprojekt, nemlig at blive små og sidenhen 
store mennesker.

3. Alle børn virker i et eget rum, hvorfra de tager helt individuelle 
skridt ud i verden. Derfor kan ingen voksne planlægge sig ud 
af, hvornår et barn skal og kan møde nye udfordringer. Der 
skal ligeledes være plads til at trække sig tilbage og have ro.

4. Livsglæde vokser hvor der er rart og trygt at være.

• Ved at fjerne voksne fra barnets oplevelsesrum, fjernes 
oplevelsesmuligheder, tryghed og tillid. Børn der er vokset op 
under vilkår med for lidt nærvær, tryghed og tillid, ved vi bliver 
skadede.

• Vi ved at Børn der ikke kan spejle sig i blikke på en nær voksen, 
mister selvtillid, selvværd og undersøgelsestrang. D.v.s. at mange 
børn på samme sted, hele tiden har behov for at der mange voksne 
tilstede, hele tiden. 1 voksen til max 5 børn er faktisk det mest 
forsvarlige bud, når vi snakker 0-6 årige børn.

• Vi ved at børn der ikke har faste og sikre netværk, faste og kendte 
omgivelser, ikke udvikler sig normalt.

• Derfor er det meget meget problematisk , og med stor fare for 
udbredt mistrivsel at;
1. fjerne voksne fra pasningsområdet, her burde i stedet tilføres 

langt flere
2. lade børn samles på ukendte matrikler, med ukendte voksne, 



fordi det vil sætte ethvert barn ude af stand til at operere i 
tryghed og få tillid til egne oplevelser og egen væren.

3. lade børn underlægges tilfældige nye rammer hvor den 
personlige plads, spisetider, spisesituationer, legekammerater,
legeområder, legetøj, adfærdsregler, ukendte voksne både 
medarbejdere og andres 
forældre/bedsteforældre/søskende/o.s.v , skifter fra dag til 
dag. Enhver ny sammenhæng er et væld af helt nye forhold, 
som alle børn bruger meget lang tid til at omstille sig til. Bare 
tænk på indkøring af børn, det tager flere uger, inden barnet 
har fået så meget tillid og tryghed, at det kan opleve verden 
igen, uden angst og usikkerhed.

• Samlet set, er sparekataloget udformet så det skaber vilkår, der 
på ingen måde er i overensstemmelse med: grundlæggende 
sikkerhed, alle kendte pædagogiske og psykologiske værdier, 
ideen om det gode børneliv og almindelig sund fornuft.

Tanya Høgsbro, Maria Buhrkall Svelmøe, Laura Kluge, Martin 
Brøgger Jørgensen, Kittie Rosenmejer Ramsing, Sara Sichel Dyring, 
Vibeke Rubin, Sarah Kirstine Hjorth, Louise Fredsbo, Peter Marqvart 
Otzen, Nina Andrés Blidsøe,, Tommi Dannemarre Hansen og Jannie 
Ferslev Hansen, Camilla Søeborg Petersen, Bjarke Springstrup, 
Camilla Hviid Hesselholt, Michelle Thielke Corsaro, David Francesco 
Corsaro, Gry Brokær Jessen, Katrine Sejer Lillebo,,Cecilia Sylvest 
Nielsen, Hanne Ammitzbøll Sørensen, Alisa Bang, Heidi Traviata, 
Betina Larsen, Line Andreasen, Sussi Jensen, Heidi Stehn Henriksen
og Johnny Borg Henriksen, Michel Bøgelund,, Louise Nissen, Karina 
Nathasja Trempenau, Nina Veronika Elley, Line Højdal, Lillian 
Kvernvik, Stine Mørck, Claus Buhrkall Svelmøe, Sam Ramkilde, 
Annette Flaier , Klaus Rubin,, Pernille Søndergaard, Søren H Hove, 
Malene Hartvig Jensen, Chris Herd, Elizabeth Hovidsen, Ditte 
Niebuhr-Dreier, Christa Happel Olsen, Pernille Petersen, Christian 
Boye Boeskov, Marianne Bukh Svenningsen,, Nadja Buchholtz 
Ahrensbach, Louise Nathalie Bechman Lilliedal, Louise Lützen 
Larsen, Anders Enrique Bechman Lilliedal, Carsten Niebuhr-
Dreier,Ole Andreassen, Julia Helga Hansen, Rikke Gade, Britt 
Schlage, Niels Teglsbo, Karina Aunegaard Fendt-Hansen, 
Foreningen Syg i Gribskov, Jesper Andersen, Thomas Jung og Maud
M Pedersen(67)

BILAG: 

Sygefravær(1), Praksiserfaringer(2) og Undersøgelser og Artikler fra
et presset børneområde(3-5)

Sygefravær 1)

Der er pt ikke afsat midler til at dække det reelle sygefravær (beregnet 
efter kendte sygefraværsprocenter) i kommunen, hvilket giver endnu 
dårligere normeringer, hver gang der er en syg medarbejder. Dvs at der i 
pauseafvikling er yderligere dårligere normering. Desuden skaber disse 



situationer et stort pres for de voksne som er på arbejde. 

Praksiserfaringer 2)

Nedenstående er oplevelser med praksis i vores kommune inden for 
seneste 2-3 år.

Mine praksiserfaringer i aktivering og som pædagogpraktikant i Gribskov 
Kommune:
Mit navn er Tanya Høgsbro og min alder 45 år. Jeg bor i Gribskov 
kommune, og er pt ved at afslutte min uddannelse til pædagog på UCC 
Nordsjælland i Hillerød.

Mit livs første erfaring (42 år) med at arbejde på dagtilbudsområdet var, i 
et aktiveringsforløb som foregik på en kommunal daginstitution i Gribskov
med ca. 40-50 børn tilknyttet. Jeg overvejede på daværende tidspunkt, at
læse til pædagog og var så ’heldig’, samtidig at skulle starte et 
aktiveringsforløb igangsat af kommunen. Jeg havde derfor en mulighed 
for, at snuse til professionen før jeg endeligt besluttede mig for denne 
uddannelse. I løbet af 1. uge i aktivering (uden nogen relevant erfaring 
overhovedet) var jeg ofte alene på en stue med op til 15 børn i alderen 3-
6 år, hvilket til tider kunne være en stor udfordring. I 2. uge blev jeg sendt
ned på legepladsen alene. Skal nævnes at det var marts måned og der 
var et tykt lag is på en stor del af den enorme legeplads, med masser af 
træer, buske og ’bakket terræn’. 

Da jeg havde været der ca. 10 min og der efterhånden var sendt 12-15 
børn ud (og der kom hele tiden flere), hørte jeg pludselig en der græd 
’hårdt’ i den anden ende af legepladsen, men jeg kunne desværre ikke ud
fra lyden lokalisere præcis hvor. Men før jeg nåede at finde 
vedkommende var der én der græd endnu højere i modsatte ende. Jeg 
måtte vende om, og da jeg kom frem var barnet faldet på isen og havde 
fået en flænge i ansigtet der blødte en del. Jeg var i fuldstændig vildrede, 
skulle jeg skynde mig ind med det blødende barn eller først finde det 
andet? Før jeg nåede at beslutte mig var der en tredje der var faldet på 
isen og græd. Jeg havde ingen mulighed for, fra legepladsen, at komme i
kontakt med en voksen så i panik og afmagt måtte jeg forlade ALLE 



børnene og ile ind efter hjælp. I løbet af de næste uger blev jeg bekendt 
med en dreng på 4-5 år som havde det meget svært. Dette udmøntede 
sig i, at han jævnligt kravlede over hegnet og løb ud på en stor befærdet 
vej, for som han selv sagde: ”Jeg vil bare dø”. Jeg havde selv 
(bogstavelig talt) fat i kraven på ham ude PÅ VEJEN, men fik de fleste 
gange (når jeg havde tid til at holde øje med ham) nået at stoppe ham 
inden hans såler nåede asfalten…. Men tænk…. På trods af dette, eller 
måske netop på grund af disse oplevelser valgte jeg at starte på 
uddannelsen. For her kunne man da gøre en forskel tænkte jeg.

Min 1. praktik kom også til at foregå i en endnu større kommunal 
integreret daginstitution med knap 70 børn tilknyttet. Her var jeg, ikke så 
ofte, helt alene med børnene (men det hændte dog jævnligt). Men de var 
også udfordret af en del udad reagerende børn, som mange gange i 
timen kom i voldsomme konflikter (oftest slåskampe med bid og spark 
involveret). Konflikter der skulle stoppes og der skulle trøstes flere 
involverede børn. Dette medførte at der aldrig var tid til hverken de 
’indadvendte’ samt de ’normalt udviklede’ børn. Jeg husker også (det 
gjorde stort indtryk på mig) at en pædagog fortalte, at de måtte bede 
nogle forældre om at ’holde deres barn/børn hjemme’ bare én uge om 
året, da børn jo også trænger til ferie fra deres ’pligter’. Det var ofte 
samme børn, der var i institutionen HVER DAG (også når de var syge 
(Panodil)), fra de åbnede ved 7 tiden om morgenen, og til de lukkede ved
16.30-17 tiden. Jeg oplevede desuden DAGLIGT sygefravær på stuerne. 
Men nok om denne sørgelige ’oplevelse’.

Min 2. praktik foregik i en selvejende integreret institution. Min bedste 
oplevelse i Gribskov kommune op til nu. Men der var dog stadig en del 
udfordringer, dels i forhold til udad reagerende børn (som burde have 
været på specialområdet men nu ’inkluderes’), og dels i forhold til den 
mængde arbejdsbyrder pædagogerne var pålagt sammenholdt med en 
del sygdom/fravær blandt personalet på stuen jeg var tilknyttet. Dette 
gjorde, at der sjældent var tid, til at stimulere de børn der havde et (stort) 
behov, og som derfor skabte en masse uro/konflikter og VIRKELIG 
meget støj. Jeg kunne ikke engang høre radio på laveste lydstyrke når 
jeg kørte hjem fra praktikstedet.

Min 3. praktik var helt fantastisk, stor kommunal integreret institution igen.
men virkelig velfungerende og med et godt sammenhold blandt leder og 
ansatte (og stort set ingen sygefravær) � men i Fredensborg kommune �
Undersøgelser og Artikler 3)

Her understøttes en masse eksempler hvilke faretruende situationer, 
Gribskov kommune hver dag udsætter børn og voksne for. Vi ved at dette
desværre også er virkeligheden her hos os.
http://politiken.dk/indland/ECE3216802/paedagog-sender-
koekkendamen-paa-skadestuen-med-saaret-dreng/
FARLIGT.   Mange pædagoger oplever, at de ofte er alene med børnene, og

det kan være uforsvarligt eller decideret farligt, mener de. Foto:   Joachim 

Adrian (arkiv) 

I en ny undersøgelse fra pædagogernes fagforbund, Bupl, svarer 4 ud af 
10 daginstitutionspædagoger ja til spørgsmålet: ’ Har du i løbet af det 
seneste år oplevet at stå i en situation, hvor du oplevede, at det var 



uforsvarligt eller decideret farligt, at du var alene med den samlede 
børnegruppe?’ 

53 procent svarer, at det er sket en gang om ugen eller oftere. 
Pædagogerne har haft mulighed for at uddybe deres oplevelser. 

LÆS OGSÅ: Alenetid med børnene giver farlige situationer

Her er 10 af pædagogernes eksempler: 

1: »Et barn vælter og slår hul i hovedet, barnet skal på skadestuen, men 
jeg er alene i huset med 20 børn. Jeg trøster barnet, vurderer hvor 
alvorligt, det er og skal have lagt en plan. Jeg kan ikke gå fra børnene, da
jeg er alene og bliver nødt til at bede køkkendamen om at lukke køkkenet
og tage på skadestuen med drengen. Havde køkkendamen ikke været til 
rådighed, havde det endt helt galt, vi kunne nemlig ikke få fat i 
forældrene«. 

2: »Havde et barn, der faldt og slog hagen temmelig voldsomt, og jeg var 
på stuen med omkring 15 børn og måtte have en forælder til at kalde 
assistance«. 

3: »Et barn går amok og slår og sparker et andet barn – en forældre står 
og vil aflevere sit barn, der græder, og et tredje barn står og tisser på 
gulvet«. 

4: »Jeg var alene på min stue med seks børn, da min kollega fra den 
anden stue havde brug for hjælp, da et barn havde fået feberkrampe. 
Hun ringede til Falck, en forældre hjalp med barnet, jeg ringede til moren.
En forælder fra min stue blev ved børnene. Vores studerende tog sig af 
børnene fra den pågældende stue«. 

5: »I børnegruppen er der to børn med særlige behov, den ene meget 
udadreagerende. Det ene barn kom i konflikt med en legekammerat 
(drengen mangler sprog), og imens jeg snakker med disse to børn, 
sparker det udadreagerende barn, et andet barn i hovedet, imens barnet 
sidder ned«. 

6: »Jeg har været alene om morgenen for eksempel i børnehavegruppen,
hvor et barn er faldet i garderoben, og jeg har fået en forælder til at blive 
på stuen, mens jeg hjalp barnet og fik hentet hjælp i vuggestuen«. 

7: »Jeg har oplevet at være på legepladsen, hvor jeg fysisk må fjerne et 
udadreagerende barn fra et andet barn, og have barnet over til snak og 
ro på bænken. Men jeg kunne ikke også trøste det forurettede barn. Jeg 
kan ikke overskue hele legepladsen, når jeg er alene«. 

8: »Et barn faldt og slog hul i hovedet, og jeg var alene med alle børnene.
Så jeg måtte gå fra børnegruppen for at finde en anden voksen, der 
kunne hjælpe og tage over«. 



9: »En dag hvor der var sygdom blandt personalet, var vi kun to i hele 
børnehaven med 35-40 børn. Børnene skulle skiftes og tørres på toilettet,
så ofte var der kun én person ved alle børnene. Jeg kunne umuligt støtte 
alle børnene, der var i konflikt med hinanden. Jeg havde ikke overblik 
over, hvor alle børn befandt sig«. 

10: »Jeg er ofte alene med 30 børn og deriblandt 2-3 udad reagerende. 
Det giver utryghed for mig og for de andre børn. Den gode leg bliver til 
frygt og løb væk for ikke at blive slået eller væltet omkuld«. 

Artikler 4)
http://politiken.dk/indland/ECE3216260/paedagoger-er-alene-med-17-
boern/

Pædagoger er alene med 17 børn

Ifølge en ny undersøgelse er pædagoger ofte alene med mange børn i 

længere tid. Manglen på voksenkontakt rammer de ressourcesvage børn 

hårdest, siger forskere.

For mange børn er det hverdag med begrænset voksenkontakt, når de er
i vuggestue eller børnehave. 

I en ny undersøgelse fra pædagogernes fagforbund, Bupl, svarer tre ud 
af fire daginstitutionspædagoger ja til spørgsmålet: ’Var du alene med 
den samlede børnegruppe i perioder af dagen i går?’. I gennemsnit var 
pædagogerne alene med 17 børn. Mere end halvdelen var alene med 
børnene i mere end 30 minutter. 

Undersøgelsen bygger på et spørgeskema sendt ud til 19.516 
pædagoger, hvoraf 4.670 kommunalt ansatte har svaret. 

Flere forskere er foruroligede over pædagogernes udbredte alenetid med
mange børn. 

»Det er alarmerende. For det skal slet ikke forekomme – ikke ud over, at 
en voksen går på toilettet i fem minutter, som er absolut maksimum«, 
siger Ditte Winther-Lindqvist. Hun er lektor i udviklingspsykolog og 
forsker i kvalitet i daginstitutioner ved DPU, Aarhus Universitet. 

LÆS KRONIK Børnene og de unge betaler for milliardbesparelser

»Det er hårdt nok især for de yngste børn at undvære deres forældre otte
timer om dagen. Oveni kommer, at der ikke er nogen intimitetszone, hvor 
den voksne kan give omsorg. Ikke alle børn har omsorg med 
hjemmefra«, siger hun. 

Mogens Nygaard Christoffersen, der er børne- og familieforsker ved Det 
Nationale Forskningscenter for Velfærd, kalder undersøgelsen 



»foruroligende«, fordi den omfatter mange pædagoger. Han påpeger 
dog, at svarprocenten kun er 24, og at dem, der har svaret, især kan 
tænkes at opleve ’alenetid’. 

»Børn, der har ressourcer med hjemmefra, skal nok klare sig. Men 
undersøgelser tyder på, at de børn, der ikke har mange ressourcer, 
resignerer og trækker sig tilbage. De blive passive og vandrer hvileløst 
omkring uden at have noget projekt«, siger han. 

Venstre: Det er »bekymrende« 

I 2000 var der 5,2 vuggestuebørn per voksen og 9,7 børnehavebørn per 
voksen i gennemsnit i daginstitutionerne. I 2014 var tallet 6,5 børn per 
voksen i vuggestuerne og 11,8 børnehavebørn per voksen, viser en 
analyse fra analyseinstituttet Bureau 2000, der blandt andet er baseret på
et særtræk fra Danmarks Statistik. Tallene er udtryk for det antal voksne, 
der reelt er sammen med børnene og ikke bruger tid på eksempelvis 
papirarbejde. 

Den S-ledede regering øremærkede i alt 750 millioner kroner til 
daginstitutioner og pædagoger, men ifølge Bupl-formand Elisa Bergmann
ændrer det ikke på, at »området skriger på bedre normering«. 

LÆS OGSÅ Hver anden kommune vil fyre pædagoger

»Ministeren (Ellen Trane Nørby (V), red.) har gentagne gange peget på, 
hvor vigtigt området er, men hvis hun lukker øjnene for 
ressourcemanglen, kommer vi ingen vegne«, siger Elisa Bergmann. 

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra børneminister Ellen 
Trane Nørby (V). Venstres børneordfører, Anni Matthiesen, siger, at 
undersøgelsen er »bekymrende«, og at pædagoger ikke bør være alene 
med børnene i det omfang. 

»Vi tager fat på daginstitutionsområdet til efteråret, hvor vi kigger på 
sprogstimulering, fordi en tidlig indsats betaler sig«, siger Venstres 
børneordfører. 

Artikler 5)
http://politiken.dk/indland/ECE3216594/alenetid-med-boernene-giver-
farlige-situationer/

Alenetid med børnene giver farlige situationer

Nogle pædagoger er dagligt alene med børnegrupper og oplever 

situationer, der er uforsvarlige eller farlige, viser undersøgelse. Men den 

er ikke nok til, at regeringen vil sætte ind, siger V-ordfører.

Sikkerheden er ikke altid i top, når pædagoger er alene med vugge- og 



børnehavebørn. 

I en ny undersøgelse fra pædagogernes fagforbund, Bupl, svarer 4 ud af 
10 daginstitutionspædagoger ja til spørgsmålet: ’ Har du i løbet af det 
seneste år oplevet at stå i en situation, hvor du oplevede, at det var 
uforsvarligt eller decideret farligt, at du var alene med den samlede 
børnegruppe? ’. Af dem, der svarer ja til spørgsmålet, svarer 53 procent, 
at det er sket en gang om ugen eller oftere. 

Tvivl om institutioner overholder loven 

Når pædagogerne svarer, som de gør, er der risiko for, at nogle 
institutioner ikke overholder dagtilbudsloven, hvor der blandt andet står, 
at dagtilbuddene skal give børnene omsorg og være med til at udvikle 
dem samt »bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst«. Det vurderer 
Ditte Winther-Lindqvist, der lektor i udviklingspsykolog og forsker i kvalitet
i daginstitutioner ved DPU, Aarhus Universitet. 

»Det er tale om råpasning og risiko for situationer, der kan være farlige 
for børnene«, siger hun. 

Undersøgelsen viser også, at tre ud af fire af de 4.670 pædagoger svarer
ja til spørgsmålet: ’Var du alene med den samlede børnegruppe i 
perioder af dagen i går?’ 

LÆS MEREPædagoger er alene med 17 børn

I gennemsnit var pædagogerne alene med 17 børn. Mere end halvdelen 
var alene med børnene i mere end 30 minutter. Og cirka hver syvende 
var alene i mere end en time. Undersøgelsen bygger på et spørgeskema 
sendt ud til 19.516 pædagoger, hvoraf 4.670 kommunalt ansatte har 
svaret. 

Forsker: Indfør minimumsnormering 

Ditte Winther-Lindqvists anbefaling til politikerne er at indføre 
minimumsnormeringer, så der kommer en centralt fastlagt grænse for 
hvor få voksne, der kan være. 

»I alt for mange år har man fjernet mandetimer ude i daginstitutionerne. 
Hvis ikke børne- og undervisningsministeren vil investere i form af 
øremærkede midler til at forbedre normeringerne i daginstitutionerne, kan
hun lige så godt lade være med at gøre noget. Det er ekstra hænder og 
pædagoger, der mangler nu«, siger hun. 

Annette Lind, der er børneordfører for Socialdemokraterne siger, at det er
»meget bekymrende«, at pædagogerne vurderer, at de står i farlige 
situationer, fordi de er for få voksne. 

LÆS OGSÅPædagoger: Børnene bliver sat på pause 



»Nu må ministeren (Ellen Trane Nørby, red) træde i karakter i forhold til 
de her ting og sætter ind i institutionerne med bedre normeringer på den 
kommende finanslov«, siger hun. 

Annette Lind vurderer dog ikke, at minimumsnormeringer er den rigtige 
vej at gå, fordi kvalitet handler om mere end et centralt fastsat tal for, 
hvor få voksne, der må være. 

Børnepakken blev droppet 

»Selvfølgelig handler det også om bedre normering, og det er der brug 
for. Men det handler også om de fysiske rammer og en tidligere indsats i 
forhold til sprogscreening af børnene. Vi skal have et generelt fokus på 
det, fordi siden regeringen kom til for et år siden, har vi ikke på noget 
tidspunkt talt om daginstitutioner«, siger hun. 

Annette Lind henviser i øvrigt til, at den tidligere regering for et år siden 
lancerede en børnepakke, der skulle løfte børneområdet med 2,5 
milliarder kroner, men den nåede aldrig at blive gennemført, inden 
regeringsmagten skiftede. Da finansloven blev præsenteret i efteråret 
2015, var det uden børnepakken. 

V-ordfører: Kun én undersøgelse 

Men daginstitutionerne er kommunernes ansvar, siger Venstres 
børneordfører Anni Matthiesen. 

»De skal sørge for, at vores børn bliver passet betryggende. Det er ikke 
noget, at vi som sådan skal blande os i fra Christiansborg«, siger hun. 

Men kan regeringen leve med, at pædagoger oplever situationer, der er 
farlige som følge af alenetid? 

»De eksempler, som pædagogerne kommer med er bekymrende og 
kritiske. Men vi begynder ikke at gøre en masse på baggrund af en enkelt
undersøgelse fra Bupl og svar fra 4.600 pædagoger. Det er ikke nok for, 
at vi giber ind i en fart og råber vagt i gevær og katastrofe. Vi har brug for 
mere og flere tal«, siger Anni Matthiesen. 

Hun tilføjer, at regeringen inden længe vil forsøge at frigive mere tid til 
pædagogerne og dermed børnene ved at nedbringe mængden af 
administrativt arbejde: 

»Vi vil kigge på, om der ikke er noget af det overflødige papirarbejde, 
som pædagogerne i dag udsættes for, der kunne afskaffes«. 

Esbønderup Børnehus
forældrebestyrelse

Høringssvar, Børneudvalgets prioriteringskatalog, budget 2017 – 
2020. 
Esbønderup Børnehus har i dens 44 års levetid aldrig set en så massiv 
besparelse på børneområdet blive indført, og vi mener overordnet, at 
vores institution ikke kan opretholde den standard vi leverer i dag, hvis 



det bliver besluttet at gennemføre disse besparelser. De første år af et 
barns liv er vigtige, og danner grundlaget for barnets trivsel fremover, 
eller mangel på samme. De er vores fremtid, og dem vi skal investere i, 
og ikke spare på! Med konsekvenserne af disse besparelser, kan det 
blive svært at tiltrække og bibeholde kompetente og professionelle 
pædagoger til vores børn. 

For os virker det til at kommunens højre hånd ikke ved hvad den venstre 
hånd laver: Gribskov Kommune ønsker at være en attraktiv kommune for 
børnefamilier, men med disse besparelser i vente, må det forventes at 
der er børnefamilier der enten flytter til en anden kommune eller at de går
privat når dette bliver realiseret. Er dette mon hensigten? 

Uddybende kommentarer til punkter i prioriteringskataloget 
335.4 Dagtilbud – Sampasning i sommerferien 
a) Gribskov Kommune er en turistkommune, hvor mange forældre lever 
af at arbejde i sommerperioden – at lægge 2 tvungne uger i højsæson 
kan være svært for både forældre og børn. 
b) Historisk har kommunen allerede taget 1 uge fra institutionerne. 
Institutionerne kunne dernæst selv vælge at genåbne ugen, men for egen
regning. Nu vil man pålægge at vi skal holde ferielukket 2 uger, hvilket i 
vores øjne er at spare ugen væk én gang til + en ekstra uge. Får vi tilført 
ekstra penge for den uge vi selv har betalt for? 
c) Husk på: Mange institutioner valgte for egen regning at genåbne den 
uge kommunen valgte at lukke, og dette med god grund: Børnene har 
ikke godt af at skulle flyttes til andre institutioner, hvor de ikke kender de 
voksne der skal passe på dem. 
d) I tvinger pædagogerne til at holde tvungen ferie i 17 dage ud af 30. 
Ville I selv være tilfredse med det?

335.7 Dagtilbud – Reducere vikartildelingen i daginstitutioner 
a) At reducere på vikartildelingen, er at reducere i den samlede lønpulje 
som daginstitutionen har at gøre med. Vi benytter vikarer i det omfang at 
det er nødvendigt, og en reduktion på 30 % af vikarbudgettet, kan 
medføre at vi kan være nødsaget til at lade én pædagog stå alene med 
15-20 børnehavebørn, eller 6-9 vuggestuebørn. Er det et serviceniveau 
man kan være bekendt?

335.8 Dagtilbud – Børnehavestart når barnet er 2 år og 10 mdr. 
a) Der er ingen pædagogiske fordele i at lade børnene starte tidligere i 
børnehave. En yngre børnegruppe betyder mere tid på bleskift, putning 
og andet, som giver pædagogen mindre tid til andre pædagogiske 
aktiviteter. 
b) Ud over at skulle bruge mere tid på basal omsorg, skal dette også 
gøres på en lavere normering. Så det giver endnu mindre tid til de større 
børn, som ikke har disse behov. 
c) Det bliver mere stresset for pædagogerne med disse grupper, og kan 
medføre mere sygdom blandt personale i kommunens institutioner. Med 
en samtidig reduktion i vikarbudgettet, frygtes risikoen for at 
institutionernes øvrige personale også bliver syge større. Er dette regnet 
med i besparelsen eller bliver det en uforudset udgift?

335.9 Dagtilbud – Gartnerudgifter reguleres. 
a) Det lyder voldsomt, at man kan spare 50 % på at alle institutioner får 
den samme aftale. Enten har man en meget dyr løsning i dag, eller også 



vil man forringe servicen markant. Det formodes at Vej og Park er blevet 
spurgt til dette. 
b) Da kommunen i sin tid havde deres egne gartnere ansat, var servicen 
markant bedre end den er i dag. Det kunne evt. undersøges om dette var
en billige/dyrere løsning. 

336.24 MiniFO for kommende 0. klasser 
a) Overgangen vil bestemt ikke ses som mere blid. I dag besøger de 
kommende skolebørn, skolen og FO’en med de pædagoger som de 
kender fra hverdagen, og som kan hjælpe dem hvis de er utrygge ved 
situationen. Med miniFO fra 1. maj, skal børnene overgå til nye 
pædagoger, med færre ressourcer(som bliver dyrere??). Dette ses ikke 
som en blid overgang. 
b) De kommende skolebørn skal introduceres for nye tillidspersoner 1. 
maj, nye tillidspersoner i de 2 lukkeuger i ferien, og så én gang til i august
når de begynder i skole? Er det blidt? 

Mvh 
Forældrebestyrelsen i Esbønderup Børnehus
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Budgetudtalelse vedrørende budget 2017 – 2020

Konkluderende udtalelse
Beslutninger om rammebesparelser og effektiviseringer, der medfører 
serviceforringelser, bør besluttes på politisk niveau. Det bør ikke være 
medarbejdere og ledere, der skal pege på serviceforringelser.
Der bør indgås en aftale om lærernes forberedelsestid på lærerområdet 
mellem Gribskov Kommune og Gribskov Lærerkreds.

Budgetudtalelse
Gribskov Lærerkreds kan ikke anerkende, at Byrådet med forliget lægger 
en rammebesparelse ud til Børne- Ungeområdet på 10,9 millioner, og 
beder ledere og medarbejdere om at pege på besparelser og 
effektiviseringer. 

Lærerne i Gribskov Kommune har deres fokus på kerneopgaven 
(undervisning og udvikling, som fører til læring og dannelse) med en 
forventning om en politisk ledelse med klare prioriteringer og klare 
meningsgivende strategier, der er synlige for brugerne omkring vores 
folkeskoler og ikke mindst for lærerne som det udførende led.
Det er Gribskov Lærerkreds´ vurdering, at der ikke er basis for yderligere 
besparelser på skoleområdet. Derfor må beslutninger om besparelser og 
effektiviseringer tages på politisk niveau.

Kommentarer til forliget, specifikt for ”Børn og Unge”
Gribskov Lærerkreds kan konstatere, at man med budget 2017-2020 
agter at fastholde samarbejdstiden mellem lærerne og pædagogerne. 
Dette betragter lærerkredsen som et politisk ønske om at fastholde og 
udvikle samarbejdet mellem lærere og pædagoger i forhold til arbejdet 
med inklusion af elever med behov for specialpædagogisk bistand. En 
fortsat udvikling af arbejdet med inklusion af elever i almenområdet med 
behov for specialpædagogisk bistand er en ledelsesmæssig fornuftig 



prioritering. 

Med forliget afsættes der også resurser til et skolebyggeri i Gilleleje. 
Dette har ligeledes opbakning fra Gribskov Lærerkreds.
Der lægges også op til en åben psykologtjeneste for unge i Gribskov 
Kommune, hvilket imødekommer et ønske fra lærerne i forhold til elever i 
udskolingsklasserne. På skolerne er der blandt lærerne en vurdering af, 
at flere og flere udskolingselever har behov for adgang til 
psykologsamtaler. 

En sådan fremskudt ordning har et forebyggende formål. Dog bør 
tjenestens rolle og status tænkes sammen med FKI-indsatsen. Det er 
kredsens vurdering, at FKI-indsatsen ikke fungerer optimalt, bl.a. på 
grund af udfordringer på sagsmængden og personalemangel blandt 
psykologerne. Dette medfører et arbejdspres på lærerne, da for mange 
sager er uafklarede.

Nedenstående havde Gribskov Lærerkreds gerne set med i forliget
To-lærerordninger – fagligt løft af eleverne og en styrkelse af 
inklusion af elever med specialpædagogiske hensyn: Med reformen 
på skoleområdet er det målfastsat, at det faglige niveau skal løftes. I 
fagene dansk, matematik og engelsk bør der i 50 % af timerne være 2 
lærere i undervisningen for bedre at kunne arbejde med at nå de faglige 
mål og tillige også at arbejde målrettet med såvel undervisnings- som 
elevdifferentiering. Dette kan gøres inden for den eksisterende løn- og 
resurseramme. Resursen er der allerede i kraft af den politiske 
vedtagelse i 2014 om, at lærerne skal undervise gennemsnitligt 2 timer 
mere pr. uge, og kan også lade sig gøre ved at skrue ned for 
skriftligheden og dokumentationskravene i lærerarbejdet. To-
lærerordninger er særligt nødvendigt i klasser med høje elevtal.

Aftale om forberedelsestid på lærerområdet 
Der indgås en aftale om forberedelsestid på lærerområdet, som er 
tidssvarende. Det bør være en aftale, der giver lærerne et 
professionelt råderum og fleksibilitet i forhold til løsning af 
forberedelsesopgaverne. Dette er et effektiviseringstiltag, der vil 
øge produktiviteten på kommunens skoler, og som kan gøres uden 
resursetilførsel. 

 Med den politiske beslutning om arbejdstidsbestemmelser på 
lærerområdet, gældende fra 1. august 2014, hersker der en stemning på 
lærerværelserne, som sidst er blevet set tilbage i de gamle Ø, U. og F 
dage tilbage i 1990-erne. Lærerne er igen meget opmærksomme på, om 
de opgaver, som de skal lave, sker fuldt og helt inden for årsnormen. Der 
hersker et udtalt fokus på tidsforbruget, da opgaverne er blevet flere end 
bare for 3 år siden og fordi, at der skal undervises mere. En aftale, 
indgået mellem Gribskov Kommune og Gribskov Lærerkreds, med en 
tilstrækkelig pulje til lærerens egen forberedelsestid, vil bidrage betydeligt
til en effektivisering på skoleområdet. 

Følgende som tillæg til det vedtagne dokument om lærernes arbejdstid 

Som lærer i Gribskov Kommune sikres man mulighed for professionelt at 



kunne forberede og evaluere undervisningen. 

Alle fuldtidsansatte lærere har en tidspulje til dette arbejde. Denne pulje 
udgør gennemsnitligt årligt 650 timer. 

Nedenstående opgaver løses inden for denne tidspulje.  

Egen forberedelse  
Fælles forberedelse (Møder i team omkring klasser og fag) Ej 
ledelsesindkaldte møder. Min Uddannelse (årsplan, kalender, evaluering 
af elever, evaluering af det sociale liv i klassen, den enkelte elevs sociale
og faglige udvikling, herunder arbejdet med elevernes/klassens trivsel). 
I lærerens og lederens drøftelse af opgaveoversigten indgår en drøftelse 
af det forventede tidsforbrug for ovenstående opgaver.

Puljen giver et professionelt råderum, som baserer sig på tillid. Læreren 
har inden for den afsatte tid til ovenstående opgaver ansvaret for 
selvstændigt og professionelt at løse opgaven

Opgaverne kan efter aftale med skoleledelsen henlægges til andre 
steder end på skolen.

Timerne tildeles i en pulje, og opgøres i forbindelse med normperiodens 
opgørelse.

En arbejdstidsaftale om forberedelsesopgaven vil være et væsentlig 
bidrag til fastholdelse og rekruttering af lærere i Gribskov Kommune.

Vedvarende fokus på lærernes efter- og videreuddannelse: Med en 
vedvarende høj prioritering af lærernes efteruddannelse inden for fagene 
og det pædagogisk-psykologiske felt vil lærerne i høj grad være i stand til
at optage udviklingstiltag og arbejde med en skole i bevægelse og 
udvikling. Et højt uddannelses- og efteruddannelsesniveau er afgørende 
nødvendigt, hvis vi vil have høje faglige mål for eleverne og have 
omstillingsparate medarbejdere på skolerne. Skolelederne skal hele tiden
arbejde med systematisk kompetenceudvikling og efter- og 
videreuddannelse af lærerne. Minimum 5 % af en lærers arbejdstid bør 
forbeholdes kompetenceudvikling som efter- og videreuddannelse. 
Efteruddannelse af lærerne bør have en høj ledelsesmæssig prioritering, 
hvis målene for direktionens program om effektbaseret ledelse skal nås.
Ovenstående havde Gribskov Lærerkreds også gerne set som en del af 
de politiske prioriteringer i budgetforliget.

Hermed til den videre politiske og administrative behandling af budget 
2017-2020.

På vegne af kredsstyrelsen for Gribskov Lærerkreds
Allan Nielsen
Kredsformand
Gribskov Lærerkreds

Forældrebestyrelsen 
i Børnehuset 
Bakketoppen

Høringssvar fra Forældrebestyrelsen i Børnehuset Bakketoppens
vedr. BØR-udvalgets prioriteringskatalog.

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Bakketoppen takker for 



høringsmaterialet, det er dog med stor bekymring og frustration at vi nu 
fremsender vores høringssvar. Vi anser denne sparerunde for endnu en 
KRAFTIG forringelse på vores børneområde som allerede har undergået 
mange besparelser gennem de sidste mange år. Vi kan ikke se at der 
reelt er tale om et prioriteringskatalog, som vi læser det skal alle 
forslagene vedtages for at opnå den ønskede besparelse. 

Der er forslag om Sampasning i sommerferien, dette vil ramme 
fleksibiliteten i daginstitutionerne både for forældre og personale, som 
bliver tvunget til at holde sommerferie i bestemte uger, det er en 
væsentlig forringelse af arbejdsvilkårene for vores pædagoger, men 
bestemt også for os forældre, som ikke kan være sikre på at kunne holde
sommerferie sammen med vores børn! I Børnehuset Bakketoppen har vi 
de sidste par år haft rigtige gode erfaringer med at samarbejde med Skt. 
Helene skole, Vejby afdelingens FO i sommer perioden. Børnene i de to 
tilbud har 3 sjove og anderledes uger sammen. Denne mulighed er vi 
rigtig kede af at miste. 

Vi er dybt bekymrede for at disse besparelser betyder færre hænder til at 
tage sig af vores børn. Vores børn bliver igen ofre/gidsler i denne spare 
manøvre. Vi er på vej til at vores dagtilbud bliver ren opbevaring, mens vi 
forældre prøver at passe vores arbejde. For os signalerer det ikke noget 
godt børneliv. Vores børn vil opleve mindre voksenkontakt og flere 
konflikter der ikke når at blive taget i opløbet, i en hverdag hvor 
udfordringerne i forvejen er mange. 

Vi har også svært ved at se hvor pædagogernes faglige stolthed bliver af,
hvis deres hverdag for det meste består i at ”slukke ildebrænde” i stedet 
for at yde et godt stykke pædagogisk arbejde. Vi mener ærligt talt at det 
er på høje tid at I politikere stopper op og kigger jer selv i øjnene og 
spørger – kan vi være det bekendt? Hvem tager ansvaret NÅR og ikke 
HVIS det går ud over vores børn? Hvem tager ansvaret NÅR og ikke 
HVIS det går ud over vores pædagoger?

Vi har i år hørt oplæg fra Gribskov kommunes Børne og Unge Direktør – 
Steffen Bohni, omkring effektorienteret ledelse og faglighed samt det stort
anlagte projekt i samarbejde med Trygfonden. Hvordan hænger det 
sammen med at der skal spares så mange penge på området – hvor er 
de pædagoger der skal yde den tidlige indsats for at hjælpe disse børn 
og unge godt på vej? Skulle vi ikke tænke langsigtet? Var hele ideen ikke
at pengene var godt givet ud i starten af børnenes liv i stedet for at vi skal
samle dem op senere i livet når problemerne for alvor melder sig?

Vi er meget uforstående overfor Borgmesterens ønske om den meget 
omtalte og meget store kasse beholdning. Det er såkaldt ”nice but not 
needed” specielt i en periode hvor vi åbenbart skal vende hver en krone 
for at få enderne til at mødes. Disse massive besparelser giver virkelig 
udtryk for at vi bor i en kommune der styres af en Borgmester der er 
økonom, og ikke en Borgmester der er borgernes mand, med hjertet på 
det rette sted og med modet til at gøre det rigtige for VORES fremtid – 
nemlig børnene – uanfægtet at der kommer lidt lavvande i kassen i 2017.
Vi vil gerne opfordre byrådet til at SAMARBEJDE og se på tallene igen, 
det må kunne gøres anderledes. Det må være muligt at drive en 
kommune uden at der gang på gang skal spares så meget på Børne og 
Ungeområdet. 



Slutteligt vil vi opfordre til at lægge eventuelle besparelser ud som 
rammebesparelser til den enkelte institution - vi er sikre på at de er de 
bedste til at finde de tvungne besparelser. 

På vegne at Forældre bestyrelsen i Børnehuset Bakketoppen
Jette Mundus Nielsen - formand
 

Forældrebestyrelsen i 
Bjørnegården

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Bjørnegården vedr. 
Prioriteringskatalog over besparelseskatalog på børneområdet. 
Det er med stor overraskelse og uforståenhed fra bestyrelsen, at der 
endnu engang skal spares på børneområdet, da det allerede er et 
område, hvor der i forvejen er sparet voldsomt de seneste år. Det faktum 
at Gribskov kommune, der ønsker at fremstå, som en kommune, der gør 
meget på børn- og unge området vil at spare netop på børne- unge 
området er meget modstridende. Samtidigt med at man har et erklæret 
ønske om arbejde med de faldende børnetal (som pt. virker til at 
stagnere), ved at tiltrække ressource stærke forældre med børn til, da 
man ønsker at fremstå som en attraktiv børnekommune. 

Gribskov kommune er en af de kommuner, der på landsplan ønsker at 
skære mest på netop børneområdet. Andre kommuner ønsker at spare er
i niveauet 0,5-2 millioner, og kommer fra et væsentligt højere 
udgangspunkt.(Se evt. sammenlignings data her: 
http://www.bupl.dk/bupl_mener/kommunale_budgetter/kommunale_budg
etter_2017_0-5_aars_omraadet?opendocument) 

Derudover er det en stor bekymring, at der forsat kommer udmeldinger 
fra børneudvalget omkring manglende indsigt og/eller forståelse af tallene
og de finansielle beregninger, som danner grundlaget for beslutningerne 
der ligges op til. Eksempler på disse er flere bl.a. takstjusteringerne i 
starten af 2016, men også forståelsen af at Gribskov var en af de 
kommuner der lå højest på omkostninger pr. indbygger på Børn og unge 
området, hvilket efterfølgende ligeledes viser sig at være en fejl. 
På social og indenrigsministeriet hjemmeside fremgår disse tal tydeligt, 
hvoraf det fremgår at Gribskov kommune uden sammenligning ligger 
lavest i hovedstadsområdet og på landsplan ligger meget lavt. Ligeledes 
at der er foretaget væsentlige forringelser på dagtilbudsområdet. (se 
nedenstående grafik)

http://www.noegletal.dk/noegletal/servlet/nctrlman.aReqManager 



Der hersker ingen tvivl om at disse yderligere besparelser på netop 
børneområdet, som i forvejen i Gribskov kommune er skåret helt ind til et 
absolut minimum, har en stor taber som er vores børn! 
Det er børnene, som på alle niveauer i dag bliver pacet frem og samtidigt 
skal bære Danmarks fremtid som et videnssamfund. Ressourcerne i 
Gribskov kommune er allerede under voldsomt pres med diverse 
initiativer om ”effektorienteret ledelse”, læringsplaner, folkeskolereform, 
inklusionsstrategier, ikke sammenhængende nye IT værktøjer og 
kommunale forskningsinitiativer. 

Lad os nu sikre at der er de fornødne ressourcer til at sikre den læring og
trivsel som er påkrævet, for også at give alle de igangsatte initiativer en 
chance og tilsikre at vi ikke kører personalet i sænk i processen. 
Dette kan det også være en katalysator til at tiltrække flere af de ønskede
ressourcestærke familier og fokusere på værdien for de børn som er i 
kommunen. 



Som løsnings tilgang på besparelserne opfordrer vi kommunen til at 
fjerne rammebesparelsen helt på Børn- og ungeområdet. Dette kunne ud 
fra vores forståelse gennemføres ved at man benytter muligheden for at 
trække på kassebeholdningen som pt. har 40 mio. kroner mere end 
regeringens minimumskrav. Derudover er der ud fra vores forståelse et 
samlet budget positivt i 2018-2020 og derved ville finansieringen af disse 
år være dækket ind. 

Samtidigt vil vi opfordre kommunen til at få igangsat et initiativ om 
”faktabaserede beslutninger” således at beslutninger træffes på et 
fuldstændigt grundlag for sikre at budgetter og det ledelsesmæssige 
foretages på et fuldstændigt grundlag. 
Med ovenstående opfordrer en samlet forældrebestyrelse i Bjørnegården,
at forslaget trækkes tilbage og at Gribskov Kommune i stedet fokuserer 
på få gennemført de igangsatte positive initiativer. 

På vegne af forældrebestyrelsen i Bjørnegården 
Per Bakhauge 
Formand 

Forældrebestyrelsen i 
Gilbjerg Børnehuse

Høringssvar Gilbjerg Børnehuse 

Sparekatalog, prioritets katalog kært barn mange navne!! Vi havde håbet 
på, at se et investeringskatalog. Hvor der blev investeret i børnenes 
fremtid. De er fremtiden i vores kommune, det er de kommende 
skatteborgere i kommunen, hvis de ikke er blevet skræmt væk!!!  Der 
bliver helt sikkert tabt mange børn i den proces, som ikke er stærke nok 
til den kommende normering. Da der ikke er den samme tid til det enkelte
barn i institutionerne fremadrettet.

• Punkt 4. 
Sammenpasning i sommerferien gøres allerede i vores 3 huse, 
men hvis det fremadrettet er noget som skal gøres på tværs i 
kommunen, mener vi at det vil skabe for meget utryghed blandt 
børn og forældre, er man garanteret plads i sin egen institution? 
Vi mener at det skal køre videre som det gør i dag, hvor vi samles
i et hus i 2-3 uger i sommerferien. Det giver god fleksibilitet, at 
ferien kan planlægges.

• Punkt 7. 
At reducere vikartildelingen anser vi for at være problematisk, da 
der især ved længere sygdom, i forvejen trækkes store laster på 
de medarbejder der er på arbejde, hvis det pres øges vil det være
skruen uden ende, og sygdomsfraværet vil stige. Det vil gå ud 
over kontinuiteten i huset, og derfor påvirke børnene, det kan 
være de bliver utrygge ved manglen på voksne. Vi foreslår at der 
investeres mere på et godt arbejdsklima, hvilket vi mener, vil være
med til at nedbringe vikarbudgettet. 

• Punkt 8. 
Børnehavestart ved 2år 10mdr. at dette gøres i andre kommuner 
er ikke et sammenlignings grundlag (andre kommuner bruger 
også 52.000 kr. pr. barn Gribskov 35.000kr) så hvis vi skal 
benchmarke op af andre kommuner skal det gøres ordenligt. Vi 
mener ikke at alle børn er klar til at flytte i så tidlig en alder. 



• Punkt 24 
MinFO. Vi syntes det er beklageligt at ændre konceptet for den 
brobygning som har fungeret de sidste 4-5 år med gilbjergskolen. 
Da der også skal spares på FO området mener vi ikke FO’en er 
gearet til så små børn. Måden brobygningen kører på i dag, 
fungere optimalt, og hvorfor ødelægge noget der fungerer?

• Punkt 25 
Kortere åbningstider. Det vil især ramme de mindre huse, da de 
har det sværest ved at belægge ydretimerne. Så det betyder at vi 
som forældre ikke kan vælge institution ud fra værdier, men 
udelukkende på grund af åbningstiderne, hvis man overvejer at 
flytte til kommunen, vil dette holde mange væk, da langt fleste 
herfra arbejder indad mod byen. 

Formålet med dette sparekatalog er bl.a. at polstre kassebeholdningen i 
kommunen, ved at justere den service kommunen tilbyder til den der 
tilbydes i andre kommuner. Vi mener ikke at der bør sparres yderligere, 
idet servicen i forvejen ligger under det niveau der findes i andre 
kommuner i området. Vi mener desuden ikke at de foreslåede tiltag 
harmonerer med effektorienteringsprogrammet. Tiltagene i dette 
sparekatalog frygter vi, vil skabe flere børn der ikke trives. Og dermed 
yderligere omkostninger, menneskeligt og økonomisk.

Forældrebestyrelsen i Gilbjerg Børnehuse kan ikke bakke op om det
foreslåede tiltag. 

Michael Schmidt, formand 
På vegne af forældrebestyrelsen i Gilbjerg Børnehuse. Gilleleje, 10. 
november 2016. 

Forældrebestyrelsen i 
Skovkantens 
Vuggestue og 
Børnehave i Esrum

Kære Gribskov kommune, 

Vi skriver her på vegne af forældrebestyrelsen i Skovkantens Vuggestue 
og Børnehave i Esrum.

Først og fremmest vil vi gerne påpege, at den utrolig korte tidsfrist til at 
komme med et høringssvar gør det svært, at komme med det grundige 
og gennemarbejdede svar, vi mener emnets alvor kræver.

Vi er dybt rystede efter at vi er blevet bekendt med de voldsomme 
besparelser I ønsker at gennemføre på børne og unge området. 
Vi stiller os undrende overfor, at byrådet kan finde på at stille forslag om 
at spare på et område der er så hårdt besparet i forvejen? 

Dernæst vil vi udtrykke vores bekymring over, at det lader til at de 
politikere, der i sidste ende skal vedtage eller forkaste forslagene, ikke er 
opmærksomme på hvor hårdt besparelserne vil ramme det enkelte barn i 
hverdagen.
Til mødet 2/11-2016, udtrykte flere politikere forundring over, at det 
uanset hvilke prioriteringer der gøres, vil komme til at koste stillinger i 
hver eneste institution.

Det lader til, at byrådet mener, at børneområdet er blevet tildelt en større 
portion penge for nylig. Det er sandt, men omtalte penge var 
nødvendiggjort af at der var sat en normering, som pengene ikke rakte til,



grundet en urealistisk lavt sat løn til personalet. Disse penge er altså ikke 
givet ud, de manglede.

Tiltagene fra prioriteringskataloget kommer til at ramme alle involverede -
både børn, ansatte og forældre. Vi har derfor ikke muligheden for at pege
på enkelte punkter i prioriterings kataloget, da vi ikke mener at området 
kan klare nogle af de fremførte besparelser. Hvis personalet bliver færre 
om at løfte opgaven, bliver der mere travlt, der bliver mindre tid til at være
sammen med hvert barn, at udvikle læreplaner, at deltage i aktiviteter 
med børnene, at hjælpe hvert barn med deres individuelle udvikling og 
gøre dem parate til at komme i skole. Det vil medføre stress, mistrivsel, 
sygdom og i sidste ende måske medarbejderflugt.

Børnene kommer til at have mindre voksenkontakt, færre fælles 
aktiviteter som fx bagning, male, ture og andet, der kræver ekstra 
opmærksomhed fra de voksne. Der vil komme længere mellem bleskift 
for de små og hvis den tidligere børnehavestart vedtages, kommer 
børnehaverne til at stå med en endnu mere uhomogen gruppe, der 
kræver flere forskellige læringstiltag end det allerede er tilfældet.

Vi forældre kan se frem til at skulle nå at hente og bringe børnene 
indenfor kortere tidsrum. Hvordan skal Gribskov kommune kunne 
tiltrække børnefamilier til deres små byer i området, hvis der ikke er tid og
mulighed for at nå hjem fra arbejdspladser længere væk, og hente sit 
barn?

Hvis serviceniveauet daler, ser vi allerede nu på skoleområdet at mange 
vælger private tilbud til deres børn. Men er det det kommunen gerne vil 
have? -Institutionerne der privatiseres?

Vi forventer at kommunen, der gerne vil være en god bo-kommune, også 
gerne vil være det for børnefamilier. Vi forventer at institutionerne fortsat 
skal være i stand til at tilbyde mere end blot opbevaring af vores børn. Vi 
vil fortsat have faglighed og læring som en del af institutionens 
kerneområder. Vi ønsker at det pædagogiske personale bibeholder 
muligheden for at socialisere, styrke, lære og interessere vores børn. For 
er det ikke det der er tanken med det hele?

Disse muligheder ser vi nu ligge langt fremme på bordet som noget, man 
vil spare på. Pædagogerne er kompetente mennesker, hvis faglighed er 
spildt, hvis de budgetmæssigt forhindres i at udføre deres arbejde. 
Det personale, der bliver tilbage til børnene, kan byde på opbevaring, 
"brandslukning" og ikke ret meget andet. 
Vi er bekymrede for vores børns sikkerhed.

Det undrer os at kommunen, samtidig med at den søsætter store 
projekter og vil være udviklingskommune, vælger at foreslå besparelser 
på det område, den gerne vil udmærke sig i?
Forventningen om at der fremover skal sættes læringsmål. som skal 
evalueres hver tredje måned, kommer til at lægge beslag på endnu en 
bid af den sparsomme tid, der er lagt op til at de ansatte skal have med 
vores børn.

Vi må bede børneudvalget om at tænke sig rigtig godt om, før de vælger 
at skære i noget, der er så følsomt som starten på vores børns liv, læring 



og udvikling. For de ansatte der kæmper for at leve op til krav og mål 
kommunen sætter. 

De faglige 
organisationer

Høringssvar vedr. prioriteringskataloget for budget 2017 i Gribskov 
Kommune fra de faglige organisationer
Budgettet for 2017 og 2018 vil betyde markant færre personaletimer i 
institutionerne.  I 2016 har Gribskov Kommune tilført kr. 7,9 millioner for 
at opfylde administrationsgrundlaget og kr. 1,4 millioner i forbindelse 
med, at den nye ledelsesstruktur blev vedtaget. Nu er disse midler blevet 
beskrevet i budgettet for 2017, så hvis vi alene kigger budgetteknisk ér 
der tilført midler. Men den kommunale velfærd bliver ikke styrket ved at 
beskrive allerede anvendte midler i et budget. 
Det er ærgerligt, at vi skal diskutere tal, når der er pædagogisk 
personale, hvis levebrød og faglighed er i fare. 

Vores opgave er at beskrive konsekvenserne af budgettet. Og i budgettet
for 2017 er konsekvenserne en klar forringelse af velfærden, som vil 
betyde fyrringer på hele børne- og skoleområdet i Gribskov. Gribskov 
bruger i forvejen markant færre penge på de 0 – 13 årige end de 
omkringliggende kommuner. Dette kan ikke beskrives bedre end 
personalet og forældre gjorde på Stormødet d. 2. november 2016.
Vi opfordrer Byrådet til at fremsætte realistiske visioner på børneområdet 
og afsætte reelle midler til dette så dagplejere, pædagogmedhjælpere, 
pædagoger og lærere får nogle arbejdsforhold, hvor der er tid til 
pædagogisk- og undervisningsplanlægning, udvikling og evaluering, 
således at børn og unge sikres nærværende og kompetente voksne.

I Gribskov vil man være lidt bedre - Det bakker vi op om, og ser frem til 
reelle forbedringer på børne-og unge området  

Med venlig hilsen
BUPL Nordsjælland, FOA Nordsjælland og Gribskov Lærerforening

Dagplejens 
forældrebestyrelse

Høringssvar fra dagplejens forældrebestyrelse.

Forældrebestyrelsen tilslutter sig høringssvaret fra dagplejens LU.

Forældrebestyrelsen udtrykker stor bekymring for de konsekvenser 
besparelserne vil have for børn,unge, forældre og personale.

Forældrebestyrelsen i dagplejen har valgt at kommentere på følgende 2 
punkter som har stor betydning for børn i dagplejen.

335-8 Børnehavestart når barnet er 2 år og 10 mdr.

Hvis man sender børnene tidligere afsted i børnehave kommer 
pædagogerne til at opleve en større arbejdsbyrde. Børnene har brug for 
mere hjælp da der sker meget i deres udvikling i månederne inden de 
bliver 3 år. (sproglige, sociale og personlige kompetencer) Det er et 
meget stort skifte at gå i børnehave. Nogle er klar, andre er ikke. Hvis 
kommunen havde taget en beslutning der hed at nogle børn er klar når 
de er 2,10 år andre er klar når de er 3.2 år kunne der blive taget hensyn 
til de børn der har behov for de ekstra måneder i dagpleje/vuggestue 
hvor normeringen er en anden end i børnehaven. Beslutningen om at 



blive længere i dagpleje/vuggestue skulle tages af de professionelle og 
forældrene i samråd.

I Danmark har vi en tendens til at sende vores børn tidligt afsted til alt, i 
stedet for at lade dem være børn og blive parate.

Børn kommer 
tidligere i dagpleje/vuggestue
tidligere i børnehave
tidligere i skole
Det ender med at der sidder børn i skolen som ikke er klar og modne nok
til at modtage undervisning og så går det galt.

0-3 år er de mest formative år i et barns liv. For tidlig start i børnehave 
kan skade børnenes udvikling. 
"Det kan spille en stor rolle for deres sociale udvikling på sigt og får de 
ikke støtte til at udvikle fokuseret opmærksomhed vil det vise sig senere i 
forhold til koncentration i skolen" (Grethe Krag-Müller psykolog og forsker
ved Århus Universitet)

"Børnene overlades i alt for høj grad til sig selv i børnehaverne. Min 
vurdering er at det kommer til at gå ud over deres koncentration, deres 
sproglige udvikling og deres evne til at danne sociale relationer. Det er 
dybt bekymrende" (Grethe Krag-Müller psykolog og forsker ved Århus 
Universitet)

Nye forslag nr. 27. Lavere normering i Gæstehuset.

Gæstehuset er det tilbud kommunen bruger som vikardækning i stedet 
for en reel udgift. Det er dyrere at ringe efter en vikar end at have en 
ansat i gæstehuset.

Hvis man får en lavere normering i gæstehuset vil det forringe det tilbud 
som dagplejen kan give børn og forældre ved dagplejers 
ferie/sygdom/kursus. 

Det løser ikke problemet at der skal fyres en i gæstehuset og bruge en 
dagplejer som vikar.
Hvis en dagplejer skal vikariere i gæstehuset kan hun reelt kun tage sig 
af et ekstra barn ellers passer den normering som de er ansat til ikke. Det
vil ofte være de dagplejere som bor tæt ved gæstehuset og som hurtigt 
kan træde til, som vil blive brugt. Helsinge kontra Gilleleje. Det har også 
konsekvenser for vores børn hvis de skal være i gæstehuset med mange 
børn i stedet for i et dagplejehjem med max. 5 børn. Personalet i 
gæstehuset vil få mindre tid til det enkelte barn. 3 personaler skal dække 
en åbningstid fra 6.30-17.00. Børnene har ofte brug for ekstra omsorg, da
det at komme i gæstehuset er nyt for barnet (utryg situation) Hvis 
dagplejere skal dække ind under sygdom skal børnene ofte forholde sig 
til nye voksne i en i forvejen lidt ukendt situation. 
Det faste personale i gæstehuset er kendt med alle de børn der er 
tilknyttet gæstehuset, det er en dagplejer ansat i eget hjem ikke.

Dagplejernes overenskomst skal også ændres, da dagplejere er ansat i 
eget hjem og ikke i gæstehuset.  



Ovenstående må betegnes som en stor forringelse af det tilbud 
kommunen giver forældrene. Og en stor forringelse af arbejdsvilkårene 
for dagplejerne.

Vi har valgt dagpleje - ikke vuggestue.

Venlig hilsen

Dagplejens forældrebestyrelse.

FU Børn og Unge og 
Kultur og Fritid

FU høringssvar

Et overordnet fokus for FU Børn og Unge og Kultur og Fritid er kvalitet i 
kerneopgaven. Vi er af den holdning, at budgetforliget medfører en 
kvalitetsforringelse af vores kerneopgave over for borgerne. 
Kommunens mål på Børne- Ungeområdet og Kultur og Fritid´s området 
stemmer ikke overens med gennemførelsen af besparelserne.
Samtidig er det svært for os at se den røde tråd i forhold til den udvikling, 
som er vedtaget for Gribskov Kommune f.eks. hvordan hænger 
besparelserne sammen med målsætningerne for Børne- Unge området 
og Kultur og Fritid, udviklingsstrategien, programmet for effektbaseret 
ledelse og faglighed, VUP, inklusionsstrategien og samarbejdet med 
Trygfondens Børneforsknings Center.

Et lidt bedre liv er Gribskovs brand.
Ét vigtigt parameter til at tiltrække nye borgere er Kultur og 
Børneområdet.

Med serviceforringelserne kan kommunen ikke leve op til byrådets 
intentioner om at gøre kommunen til en attraktiv kommune at bo i eller 
attraktiv at tilflytte.

Fællesudvalget for Børn og Unge og Kultur og Fritid henviser til 
detaljerede beskrivelser af konsekvenserne og bekymringerne som 
lokaludvalgene meget grundigt har belyst og beskrevet i høringssvarene.

Derudover fremhæver FU Børn og Unge - Kultur og Fritid:

Børne og borger perspektiv

Det centrale for børn og unges læring, udvikling og trivsel er relationen 
mellem barn/ung og voksen.
Når man reducerer i antallet af medarbejdere vil det have en betydning 
for børn og unges læring, trivsel og udvikling i almindelighed og for 
udsatte børn og unge i særdeleshed. 

Yderlige forringelser i folkeskolen kan betyde, at ressource stærke 
forældre vælger private skoler. Den relative andel af børn med særlig 
behov stiger dermed i folkeskolen. 

Reducerede midler er ensbetydende med reducerede muligheder for at 
udvikle kulturelle og sociale fællesskaber i Gribskov kommune. 



Kultur og idrætsområdet understøtter børn og borgeres fællesskaber og 
er vigtigt i forhold til børn og borgeres sundhed, trivsel, dannelse og 
læring

Det er derfor ingen god idé at spare på hverken kulturområdet eller 
børneområdet.  

Medarbejderes perspektiv

Der udtrykkes en bekymring for medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. 

En reduceret ressource tildeling, reducerede 
kompetenceudviklingsmuligheder og færre muligheder for individuel 
tilrettelæggelse af ferie, vil alt sammen have negative konsekvenser for 
rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.  

Der reduceres både på de varme og de kolde hænder og derfor kræver 
det benhårde politiske prioriteringer i forhold til eksisterende og nye 
opgaver

Konklusion

FU Børn og Unge, Kultur og Fritid udtrykker en bekymring for den 
kvalitetsforringelse, som besparelserne vil medføre.
Børn og unge i almindelighed og sårbare børn i særdeleshed bliver 
taberne i budget 2017. Ligeledes får medarbejderne betydelige 
forringelser af deres arbejdsvilkår.


