
Bilag 3: Høringssvar fra LU på Børneområdet

Samlede høringssvar i deres fulde ordlyd

Høringspart Høringssvar
Ungdomsskolen Hermed høringsvar fra LU Ungdomsskolen:

Punkt 1 i kataloget: 

Konsekvensen vil ifølge LU Ungdomskolen være  at vi må :

• Nedsætte antallet af køretimer i motocrossen

• Nedsætte antallet musiktimer i U-HUS og Remisen

• Nedsætte antallet af klubaftener i ungdomsklubben - i ydersæsonen

• Spare på medarbejdertimer

• Nedsætte antallet af klubaftener i ungdomsklubben - i ydersæsonen

• Spare på medarbejdertimer

• Færre vikartimer

• Større brugerbetaling på aktiviteter/udflugter

Punkterne 2 - 28 ingen kommentarer
Dagplejen LU- Dagplejen har følgende udtalelse til prioriteringskataloget.

LU dagplejen ønsker ikke at pege på de enkelte prioriterringsforslag.
da vi er meget bekymrede for hvilke konsekvenser det har for børn og personale, 
med besparelser på 11.645 mil.
Kommunen har store visioner, men de kan ikke følges til dørs på grund af 
besparelser.
Det er vigtigt at vi giver de små børn er god start i livet.

Vi er  bekymrede for:
•  nedslidning af personale.

• øget sygefravær 

• det pædagogiske tilbud

• institutionerne vil blive ren opbevaring

• at børnehavealderen nedsættes til 2.10 år, dvs. sige at dagplejerne har 
mindre børn hele tiden.

• Om Effektbaseret ledelse og faglighed kan gennemføres

•  at personalet får  den fornødne uddannelse til at varetage børns læring

Konsekvenser for gæstehuset.

Hvis der skæres i normeringen i gæstehuset vil det automatisk betyde at 
børnetallet nednormeres idet dagplejere ansat i gæstehuset  må passe 5 børn 
hver, altså hvis der er tre ansatte kan der passes 15 børn. 
Konsekvensen vil være øgede udgifter til disp tillæg til dagplejerne når de skal 
have 5 børn under ferie og sygdom.

Ved afvikling af ferie for de 21 dagplejere der er tilknyttet gæstehuset samt 
personalet i gæstehuset vil det have følgende konsekvenser:

• Mulighederne for at dagplejerne kan holde ferie med deres familier vil blive 
forringet.

• Mulighederne for at personalet i gæstehuset kan holde ferie med deres 
familier vil blive forringet.

• Vilkårene for børn og forældre vil blive forringet, da der ikke vil være mulighed
for altid at komme i gæstehuset, under ferie og sygdom. Hvilket kan betyde at 



børn vil blive placeret hos en dagplejer de ikke kender eller i et område i en 
helt anden del af kommunen.

I dagplejen arbejder vi på at få tilknyttet dagplejerne fra Græsted til gæstehuset i 
Helsinge. 

Vi ønsker at så mange områder som muligt skal gøre brug af gæstehuset.

De små områder er meget afhængige af gæstehuset, da de kun er to ansatte og 
ikke kan dække hinanden under,  ferie, sygdom og uddannelse.
Dagplejerne er ansat i eget hjem,og derfor er vikardækning i gæstehuset ikke 
muligt.
Utrygge forældre, hvis der ikke er personalenormering til at passe børnene.
Børn kan risikere at skulle flyttes rundt ved dagplejens fravær, da dagplejen kun 
kan passe op til 5 børn i en begrænset periode.

Det kan være svært at tiltrække nye borgere, når der hele tiden forringes vilkår for 
børn og familier.

Børnetallet til dagplejen er stigende, og der vil komme udfordringer i forhold til at 
kunne passe de børn der har dagplejen som 1 prioritet. 

• Gæstehuset (GH) har inden for kort tid oplevet et stigende tendens i børn der 
benytte gæstehuset, både i kraft af nye børn til dagplejen og det at flere og 
flere børn fra Græsted benytter huset til gæstedagpleje.

• I en periode på 30 uger har der været en belægnings procent på 12,25 i GH. I 
den periode har personale normering i huset være 3,3.

• GH bliver brugt i mange ting. For eksempel - aktivitets dage for samtlige  
dagplejer og børn. Genoptræning af sygdoms ramte dagplejer, så de hurtigere
kan komme i arbejde igen. DGI forløb osv.

• Hvis dagplejeren har brug for nogen timer fri til læge / møder osv, overtager 
GH pasning af børnene til dagplejerne kommer tilbage. Disse børn figurer ikke
i statistikken.

•

Annisse Børnehus Høringssvar for besparelseskatalog.

Vi som personale i Annisse Børnehus er dybt bekymrede for det forestående 
sparekatalog. Der kan ikke spares mere på børneområdet, hvis vi ønsker at give 
børnene et godt børneliv som ruster dem bedst muligt til et velfungerende 
voksenliv.
Børneområdet er i forvejen udhulet og kører på et minimum p.t. Besparelserne vil 
medføre afskedigelser af medarbejdere, altså varme hænder. Det vil få store 
konsekvenser fremadrettet for vores børn. Det vil forringe kvaliteten markant og 
det er ikke værdigt for vores små børn. 

Helt grundlæggende er det ikke muligt at give børn den nødvendige omsorg i 
dagligdagen med færre ressourcer. Som fagpersonale skal vi kunne tage ansvaret
for at små børn støttes dagligt i hele dets  udvikling herunder følelsesmæssigt, 
socialt, sprogligt, motorisk osv. At arbejde med mennesker kræver stort nærvær 
og omsorg. Vi skal kunne spotte sårbare børn som har brug for ekstra indsats, 
børn som er udfordret af forskellige årsager. Disse børn har brug for at få en 
særlig pædagogisk indsats. Vi står med kommende små samfundsborgere som 
gerne skulle blive hele mennesker den dag de forlader skolen. Det er ikke muligt 
at være nærværende voksne under disse betingelser. 

Som ansat i en daginstitution er vi en af de aller vigtigste omsorgspersoner i 
barnets tidlige udvikling. De små børn er dybt afhængige af de voksnes nærvær. 
Vi gør vores bedste hver dag med de ressourcer vi får tilført. Færre ressourcer vil 
medfører ren råpasning i dagligdagen.

Et glimt fra en eftermiddag i vores børnehave.



Kl 14.00 er vi 2 medarbejder tilbage til 28 børn. 
Opgaver som følger:
En medarbejder går fra til at hjælpe sovebørn som skal op og skiftes, toilettræning
og påklædning.
Frugtmåltid skal tilberedes
Hjælp til toiletbesøg af øvrige børn ( herunder uheld i bukserne).

Den anden medarbejder sørger for den resterende børnegruppe, herunder hjælp 
til eventuelle konflikter børn imellem, servering af frugtmåltid, forældrekontakt, 
udfylde en evt. støttefunktion hvis specialpædagogen er gået hjem. 
Hvor nærværende kan man egentlig være under disse rammer ? Vi taler om helt 
basale behov som voksenkontakt som er nødvendig i de spæde år for at udvikle 
empati, selvværd og selvstændighed. Det kræver rollemodeller, det kræver 
nærværende voksne.

Et glimt fra en morgenstund i vuggestuen..
7.30 – 9.30 -12 vuggestuebørn 2 voksne.
Modtagelse af alle små børn som kræver ro og nærvær,  bleskift, tid til at trøste 
og drage omsorg, forberedelse af formiddagsfrugt, forældrekontakt med 
meddelser hjemmefra, de allermindste puttes igen til morgenlur. 

Dokumentation er blevet en stor del af det pædagogiske arbejde i form af 
sprogvurderinger, handleplaner, udviklingsplaner, ugeskemaer, 
fotodokumentation, forældresamtaler m.m.
Det er alt sammen tid som går fra børnene. 

Det hele starter i daginstitutionen, den dag forældre overlader deres dyrebareste 
guld til os. Hvorfor er det, at vi ikke vil investere alt der skal til for at gøre vores 
børn robuste til at have mod til det videre liv. Kommunen ønsker at vores børn 
skal blive dygtigere og flere skal have en ungdomsuddannelse, hvordan skal dette
lykkes når der ikke er ressourcer omkring børnene til at hjælpe dem?

Vores råd til jer vil være at lytte til de fagprofessionelle som har børnene mellem 
hænderne hver dag. Vi kan på ingen måde anbefale nogle af disse besparelser, I 
må finde et andet sted at spare hvor der ikke banker små hjerter.

Ramløse Børnehus Høringssvar til prioriteringskatalog over besparelseskatalog fra Ramløse 
Børnehus.

I forhold til forslagene til besparelserne i prioriteringskataloget, ser vi os ikke i 
stand til, at vælge noget frem for noget andet. Alle forslag vil være en 
nedprioritering af vores kerneydelse i forhold til  børnene og det vil være meget 
vanskeligt for os, gøre os i stand til, at leve op til Gribskov Kommunes 
forventninger til, at vi skal være en del af en forskningskommune med 
effektorienteret ledelse.

Derudover bliver det for os at se, umuligt at tiltrække børnefamilier og lave 
attraktive lokalsamfund, i en kommune som netop vælger, at spare så drastisk på 
dette område og samtidig ser vi flere og flere familier som søger mod private 
skoler og daginstitutioner, da de oplever at de kommunale forringes drastisk.

Vi er dybt bekymrede for børns læring og trivsel i Gribskov Kommunes skoler og 
institutioner, hvis disse besparelser bliver en realitet. Vi håber på at politikkerne 
besinder sig og ændrer denne katastrofale besparelse.
Venlig hilsen
MED-udvalget i Ramløse Børnehus

Troldehøjen LU vil fast holde at de giver aben til politikkerne. De vil ikke være med til at pege 
på så markante forringelser. 
Da valget er mellem pest eller kolera.
De opfordrer politikkerne til selv at pege på hvor de mener der kan sparres.

Brumbassen Hermed hørings svar fra Børnehuset Brumbassen.

Vi er en velfungerende inst. med stor trivsel, arbejdsglæde, høj arbejdsmoral og 
faglighed. Vi har tilfredse forældre og en forældre bestyrelse som ytrer at de er 



glade for inst, at de ser en glad og positiv personalegruppe som yder et stort 
fagligt velfunderet stykke arbejde.

I fht. de forskellige sparepunkter mangler vi nogle præcise tal for hvad 
besparelserne kommer til at betyde for os, for at vi kan give et fyldestgørende 
svar. 

Vi mener at med lukke uger indskrænker vi familiers og medarbejdernes frihed i 
selv at til rettelægge ferie udfra egne behov og ønsker. Og at det på ingen måde 
kan være til børnenes fordel at de skal passe af fremmede i fremmede 
omgivelser.

Vi mener ikke at børneområdet kan spare yderligere. Det går udover børnenes 
trivsel og udvikling, der vil være mindre voksen kontakt og vi bekymrer os om de 
omfattende konsekvenser det vil kunne få for børnene og deres familier.
På vegne af personalegruppen i Brumbassen

Helsinge Børnehus LU i Helsinge Børnehuse lægger sig op af TR-gruppernes (BUPL, FOA og DLF) 
brev til politikerne i Gribskov Kommune. 

Derudover  har  vi  lidt  ekstra  kommentarer  til  nogle  af  punkter  i
prioriteringskataloget

Som indledning vil vi henstille til Gribskov Kommunes Børne- og Ungepolitik. 

Der står bl.a. citat: 

• Gribskov Kommune ønsker med sin Børne- og Ungepolitik at slå fast, at
det skal være godt at være barn eller ung i Gribskov Kommune.

• I Gribskov Kommune forstår vi kvalitet sådan:
◦ at opgaverne løses med høj faglig indsats og realitetssans, det vil sige af
fagligt kompetente og engagerede medarbejdere, som samarbejder tværfagligt og
-organisatorisk med hinanden og med forældrene, og som tager ambitionen om at
se, høre og inddrage barnet og den unge alvorligt.

• De voksne – forældre, politikere, ledere, professionelle, frivillige m.fl. har
et  særligt  ansvar  for  Børne-  og  Ungepolitikken,  herunder  et  ansvar  for  at
samarbejde om at nå målene.

Der er forslået sampasning i  sommerferien. Det kan dreje sig om 6 – 7 huse,
hvoraf de 3 – 4 af husene er ”selvstændige huse” udover de 4 (snart 3) i Helsinge
Børnehuse.
• Hvem skal stå for det administrative?
• Hvordan skal  det praktiseres rent pædagogisk? -  vi  har alle  forskellige
værdier, pædagogiske holdninger og kommer med hver vores kultur.
• Hvordan tænker man specialbørnehaven ind i dette?
• Har man tænkt på børnene? Hvori ligger inklusionstanken i det?
• Der er jo en grund til at de er visiteret til specialbørnehaven.
Vi skal arbejde med effektbaseret ledelse og faglighed, men hvordan skal vi løfte
den  opgave,  når  der  bliver  reduceret  i  både  vikartildelingen  og
kompetenceudviklingen?  Der  står  i  Børne-  og  Unge  politiken,  at  I  ønsker
kompetente medarbejdere med høj faglighed og engagement.

Ydermere  arbejdes  der  vel  stadig  på  at  mindske  sygefraværet  hos
medarbejderne? Men da I vil reducere i vikartildelingen, kommer det til at gå ud
over de friske/raske medarbejdere, når der er sygdom, kurser (nå nej det bliver
der jo også sparet på), møder osv. = flere syge og dårligt psykiske arbejdsmiljø. 

Det skal være godt at være barn og ung i Gribskov Kommune – og det skal også
være godt at være  ansat og medvirke til,  at børn og unge har mulighed for at
trives og udvikle sig med udgangspunkt i deres daglige virkelighed. Endnu et citat
fra Børne- og Unge Politiken i Gribskov Kommune. 
Det  kan  dog  være  svært  at  få  øje  på,  hvis  børnene  allerede  skal  rykke  i



børnehave fra de er 2 år og 10 måneder. I  skriver en af konsekvenserne kan
være, at pædagogerne kan opleve at skulle anvende mere af deres samlede tid
på at understøtte og hjælpe de yngre børn i børnegruppen. 

• Hvordan skal vi så tilgodese den resterende børnegruppe?
• Hvordan hænger det sammen med med tidlige indsats og effektbaseret
ledelse og faglighed?

Vi forstår det ikke!!!

Gilbjerg Børnehuse Flyt til Gribskov, vi er kendt for at kunne det hele til den halve pris ?

Vi er forbavsede over, at man igen vil spare på dagtilbudsområdet og dermed 
endnu engang sænke prisen på kvaliteten for, de kommunale pasningstilbud.

Vi har i årevis formået, at drive fornuftige kommunale tilbud, på trods af, at vi hvert
eneste år er blevet skåret yderligere.

Vi opfordrer til, at man lægger en langsigtet plan for børneområdet i Gribskov 
kommune.

Vi efterlyser sammenhæng, mellem de arbejdes opgaver, der forventes af os og 
de ressourcer, vi bliver tildelt.

Vi har  fået en del  nye arbejdes opgaver siden 2010,  såsom læreplaner, 
sprogvurderinger, inklusion og nu er endnu en på vej, der hedder effektorienteret 
ledelse og faglighed. 

Vi har svært ved at se, hvordan det skal implementeres kvalitativt, når 
bruttoudgiften for børnepasning i Gribskov kommune for 0-6 års området er faldet 
fra 45.050,-kr i 2010 til 35.919,-kr i 2016 pr. barn

Vi udfordres ganske enkelt på vores daglig drift. Mange års besparelser er gjort sit
og udgifter som tidligere blev betalt centralt fra, er i stigende grad,  blevet en del af
udgiften for den enkelte institution.

Eksempelvis: Udgifter til vedligeholdelse, ude og inde
Udgifter til indkøb af computere, telefoner, printere, info. skærme 

m.v.
Udgifter til administration.

Vi udfordres også i forhold til dagtilbudsloven, der beskriver at kvalitet i dagtilbud 
er, når alle børn oplever et omsorgsfuldt  og trygt udviklingsmiljø, hvor de trives og
deltager aktivt i stimulerende læringsmiljøer og
fællesskaber. For at opnå dette er der en række forhold, der skal være til stede, 
herunder blandt andet:

• En tilstrækkelig normering

• Et veluddannet personale

•  Mindre børnegrupper ledet af uddannet personale

• Gode fysiske rammer

• Gode, inkluderende fællesskaber i børnegruppen

• Et udviklende og empatisk samspil mellem børn og voksne

• Et godt forældresamarbejde

• Stimulerende læringsmiljøer.

Vi vil gerne henlede opmærksomheden på denne pjece fra Oktober 2016.
 ny_dagsorden_for_danmarks_dagtilbud.pdf  
http://www.børns-læring.dk/-/media/RBL/Filer/PDF/161025-Ny-dagsorden-for-Danmarks-
dagtilbud(2).ashx?la=da



Vi føler os til tider som brikker i et  skak spil. Bønder, der er klar til at blive ofret, 
for kongens og rigets bedste. Et af problemerne er bare, at reglerne skifter, hvert 
halve år, alt efter hvem i byrådet der er sure på hvem. 
Derudover bliver børn, forældre og personale, taget som gidsler i dette skakspil og
bliver ofret efter forgodtbefindende.

Med de briller på, er vores bedste anbefaling, at lukke alle kommunale dagtilbud 
og skoler i Gribskov kommune og  lade de private overtage opgaven.
De er kendt for en stor grad af inklusion, har en plads til alle børn, god service og 
ikke mindst et karaktergennemsnit, der ligger væsentlig over landsgennemsnittet.
I modsætning hertil er de kommunale tilbud,  der bliver beskåret med fine floskler, 
som Inklusion, hurtig skoleparathed og vuggestuebørn, der bliver hurtigere klar til 
børnehave.

Alle de nedennævnte forslag i prioriterings kataloget har konsekvenser for 
kvaliteten i dagtilbud. 
Herunder har vi taget stilling til de forslag, der vedrører Gilbjerg Børnehuse:

Forslag 4: Sampasning i sommerferien 

Konsekvenser for vores område: I Gilbjerg Børnehuse har Gilleleje 
institutionerne allerede været sammenlagt i en institution i sommerferien i de 
sidste 4 år. Der er rigtig mange børn i disse sammenlagte ferier. Hvordan, skal vi 
få plads til flere børn i sommerferien? Trods personalets ferie, er, især 
vuggestuebørnene og de mindste børnehavebørn, der stadig i en stor del af 
sommerferien. Sikkerhedsmæssigt og pladsmæssigt er det uforsvarligt, at vi 
skulle være flere børn. Er der her tale om nødpasning? Er fx. Gilbjerg Børnehuses
børn sikret en plads i egen institution, eller foregår udvælgelsen ved lodtrækning? 
Man har allerede sparet på vores sommerferie 3 gange. Hvordan kan man blive 
ved med, at tage de samme penge?
Hvem skal betale for nedslidning af de åbne institutioner? Hvem skal betale driften
og timerne i de 14 dage, man er slået sammen?
For Gilleleje området betyder dette  mellem 1 ½  - 2½  fuldtidsstillinger

Esbønderup Børnehus Høringssvar på prioriteringskatalog 2016 – 20120

 

Nr. 4 Sampasning i sommerferien: 

Det kan være svært for mange familier at få tilrettelagt deres ferie efter 
institutionernes ferielukning. 

Det betyder, at deres børn skal passes i en fremmed institution af personale de 
ikke kender. Mange børn, og i sær vuggestue børn, har brug for tryghed og kendte
rammer. Det giver man dem ikke ved at de skal passes i en fremmed institution 
med omgivelser og medarbejdere de ikke kender.  

Som medarbejdere i Gribskov kommune, har vi allerede en uges ferie, der er 
fastlåst på de 5 lukkedage, Hvis man indfører 2 ugers sommerferielukning, 
inddrager man yderligere 10 dage af personalets ferie – hvilket betyder, at 
Gribskov kommune har bestemt, hvornår vi skal afholde halvdelen af vores ferie. 
Det er stærkt utilfredsstillende, at man som medarbejder reelt kun har mulighed 
for at bestemme over halvdelen af sin ferie. 

Vi vil foreslå, at man i stedet holder lukket mellem jul og nytår. Her er der ofte kun 
ganske få børn, der skal passes. 

Nr. 7 Reducering af vikartildelingen: 

Nogle institutioner vil blive ramt ganske betydeligt, hvis der skæres i 
vikartildelingen. I forvejen er normeringen stram og hvis der skæres i 
vikartildelingen, kan det betyde, at man som medarbejder kommer til at være 
alene med endnu flere børn. Det er vigtigt, at det er forsvarligt – det må ikke gå ud
over sikkerheden, hvilket man kan frygte vil ske, når der måske ikke er råd til 
vikar. I forvejen er der utilstrækkelig refusion på langtidssygdom og vi kan frygte, 



at få vikarmidler kan give øget stress niveau blandt medarbejdere i institutionerne.

Vi vil kraftigt opfordre til, at kommunen og de faglige organisationer på området, 
får forhandlet en ny forhåndsaftale på plads – som det er nu, går fleksibiliteten kun
den ene vej – man kan som medarbejder få omlagt sin tjeneste med kort varsel, 
men har ikke mulighed for at samle timer sammen til eksempelvis lukkedage, da 
afspadsering skal klares indenfor normperioden. 

Nr. 24 FO start 1. maj. 

For en lille institution får det stor betydning, at de kommende skolebørn starter i 
FO 1. maj. 

Det giver nogle personalemæssige udfordringer, at FO starten rykkes 3 måneder. 
Vi kan som lille institution få svært ved at dække åbningstiden, hvis der skal 
skæres medarbejdere væk – hvilket kan blive konsekvensen, når vi når 1. maj og 
pludselig mangler eksempelvis 15 børn i 3 måneder. 

Hvis børn starter 1. maj i FO har de kun ca. 2 måneder inden de skal i en anden 
FO for at blive passer grundet sommerferiens sampasning og derefter tilbage i 
egen FO for at starte i skole. Lad dog børnene blive i institutionen hvor der er 
trykke rammer inden de kan glæde sig til skole/FO start.

Nr. 25 Kortere åbningstid: 

Hvis man vælger at gennemføre dette forslag, betyder det reelt, at man som 
forældre ikke længere kan vælge institution til sit barn ud fra pædagogisk profil 
eller sin mavefornemmelse, men alene er nødt til at vælge ud fra, at institutionens 
åbningstid passer familien og dens arbejdsliv.

Gribskov kommune vil gerne tiltrække børnefamilier med gode ordninger, men 
hvilke ordninger er det vi kan se frem til?

Med-udvalget 
Esbønderup Børnehus

Skovkanten Esrum 03.11-2016

Høringssvar til prioriteringskatalog.

LU Skovkanten har følgende udtalelse til prioriteringskataloget.

Vi vil gerne tilkendegive at det var vigtigt at man fjernede besparelserne på 
normeringen for de 0-3 årige.

Vi ser os ude af stand til at pege på enkelte pkt, i prioriteringskataloget, da vi ser 
et hele BU område som bliver voldsomt ramt.
De besparelser der er tilbage i prioriterings kataloget er stadig voldsomme for 
vores område. Det kommer til at have fatale konsekvenser for børn, personale og 
deres forældre.

Børneområdet kan ikke tåle nogen form for besparelser, som det er nu, er der 
udfordringer nok med at få det til at løbe rundt. 
Kerneydelsen bliver voldsomt forringet , idet vi skal ud og skære i personalet mere
eller mindre alt efter hvad der bliver besluttet.

EX. Hvis vi skal fjerne en personale fra vores hus , vil det betyde at vi ikke kan 
dække åbningstiden. Det kan have store konsekvenser for børnenes sikkerhed. 
Hvem vil tage ansvaret for det?  Det vil også betyde at vi kun skal have en voksen
på en af stuerne i børnehaven til 20 børn. Eller to voksne til 12/13 vuggestuebørn.
Forældrene vil da løbe skigene væk, og vælge de private institutioner i stedet for. 
Og så kommer der for alvor en skævvridning i vores samfund. 

En anden konsekvens er også at vi slet ikke kan tiltrække nye skatte borgere, nye 
børnefamilier til vores kommune, for forældrene i dag ved godt hvad de vil have 
for deres børn. Og den forældre generation vi er nu, vi på ingen måde gå på 
kompromis.



På grund af besparelser vil det få betydning på den faglighed som vi alle gerne vil 
yde, og som vi ved vi yder nu. 

Vi er stolte af vores fag og vil gerne yde den største faglighed.
Vi er rigtig mange på børneområdet som har visioner for det pædagogiske arbejde
og for hvad et godt børneliv er, vi ved hvad der skal til, vi har været i faget i mange
år. Lyt nu til os! 
Det bliver en stor udfordring at fastholde fagligt dygtigt personale. Det kræver sin 
pædagog at arbejde med børn idag. Der stilles store krav til os som ansatte og til 
vores faglighed. Det vil vi gerne arbejde under, for det kommer børnene til gode. 
Men vi skal have ordentlige arbejdsvilkår. Vi kan ikke løbe stærkere end vi gør nu.
Ind i mellem når vi er på kursus,  eller laver andet arbejde for børnene 
( sprogvurderinger, FKI, tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde, forældre 
samtaler m.m ), har vi brug for en hjælpende hånd, her bruger vi ind i mellem en 
vikar. Ved sygdom bruger vi vikar, for vi er allerede så meget skåret ind til benet at
vi ikke kan undvære en eneste kollega. Når det er ferie, så prøver vi at dække det 
selv, som kun kan lade sig gøre fordi børnetallet er mindre i den periode. Vi kan 
frygte at hvis I beslutter besparelserne, så hæves sygefraværet pga stress og mis 
trivsel hos personalet.

Som pædagog bruger vi rigtig meget tid på lærerplansarbejdet, hvilket betyder at 
vi kan tilrettelægge pædagogiske aktiviteter,  der tilgodeser børnenes udvikling og 
læring. Ved besparelser vil det blive svært at lave tidlig indsats med de børn der 
har særlige udfordringer. Forberedelsen til de enkelte temaer i læreplanerne vil 
blive kraftigt reduceret.

Det giver slet ingen mening at skære på børneområdet , samtidig med at vi er den
første kommune i landet, som er udvalgt til at skulle forske i børneområdet.

Effektorienteret ledelse og faglighed er et stort og spændende projekt, som gerne 
skulle komme børnene til gode. Men på grund af besparelser på området, vil det 
blive en stor udfordring for det pædagogiske personale at skulle gå fra for at lave 
dokumentation på det enkelte barn hver 3 måned.
Der er ingen sammenhæng mellem at reducere i uddannelsespuljen og 
regeringens satsning i forhold til uddannelse af medarbejdere. Personalet skal 
uddannes til at bruge og lave testene, men hvis der reduceres i uddannelses 
puljen daler vores faglighed og vi vil ikke kunne lave den nødvenidige 
dokumentation på børnene.

Vi er meget bekymrede for:
• åbningtiden i dagtilbud bliver så forringet at forældre vælger private inst.

• at børnehave alderen nedsættes til 2 år og ti måneder, det vil betyde, mindre 
børn i børnehaven til færre personaler,

• i vuggestuen betyder det flere yngre børn,som ikke er selvhjulpne, med deraf 
følgende hårdere fysisk belastning af personalet.

• at børnene skal starte i FO i maj måned, med en ringere normering end i 
børnehaverne. Nogle børn er kun 5.6 år og har brug for meget guidening og 
vejledning fra voksne.  

•

Elverhøjen Høringssvar vedr. Børneudvalgets prioriteringskatalog
Fra Elverhøjens LU

Det er vigtigt for LU at understrege, at der er tale om meget store besparelser 
med en reduktion på omkring 6 mio. for Dagtilbud samlet. Sammenholdt med, at 
nøgletal fra KORA (Det nationale institut for Kommuners og Regioners analyse og
forskning) viser, at Gribskov Kommune på dagtilbudsområdet har et 
serviceniveau, som ligger på kun 79% af landsgennemsnittet, så finder vi det  helt 
uforsvarligt og uacceptabelt, at vi på vores område skal spare så meget.

Konkret for Elverhøjen, som jo også rammes direkte af en evt. afskafning 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 har vi ikke tre medarbejdere på alle vores 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. LU kan ikke se, at det er muligt at leve op til de politiske 
målsætninger under disse forudsætninger.

LU 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 attraktive for tilflyttere.

Besparelser med kun delvis gennemslagskraft i 2017
Det bemærkes i LU, at forslagene om begrænsning af den udvidede åbningstid og
om sampasning i sommerferien forventes indført med fuld gennemslagskraft 
allerede fra 2017. LU minder her om, at disse ressourcer også repræsenterer 
medarbejdere, der i samme omfang som for de øvrige tilpasningsforslag (med 
undtagelse af reduktion af vikarressourcen) har opsigelsesvarsler. Hvis ikke 
besparelsen her 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
LU undres over dette forslag, da det tidligere er afprøvet, og erfaringerne viste at 
besparelsen overhovedet ikke blev så stor som forventet.

MiniFO
LU 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 LU, at forslaget 
først tænkes implementeret fra maj 2018, så der er ordentlig tid til at forberede 
det.
LU har dog svært ved at vurdere konsekvensen for Dagtilbud af dette tiltag. Hvis 
der var lange ventelister til vores institutioner, ville der ikke være nogen 
konsekvenser, men da der vist ikke er det, 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. LU 
håber, at børneudvalget er klar til at tage konsekvensen af dette ved at 
gennemføre nødvendige strukturelle ændringer, så besparelsen ikke bare bliver 
en rammebesparelse, som sænker kvaliteten  i alle kommunens dagtilbud.

Kompetenceudvikling
LU 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 LU 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 kan således gå ud over børnenes 
læring og trivsel.



Desuden giver det generelle bekymringer for det 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.
Underskrifter:
Thomas Mikkelsen
Dagtilbudsleder og formand for LU
Pernille Bøndergaard
TR BUPL og næstformand for LU

Bakketoppen Høringssvar vedr. budget

I Børnehuset Bakketoppens MED udvalg har vi naturligvis drøftet Børneudvalgets 
prioriteringskatalog.

Vi ser med stor alvor og bekymring på de meget voldsomme besparelser der er 
lagt op til på børneområdet. For os er det umuligt at se, hvordan vi skal højne 
kvaliteten i de kommunale dagtilbud, samtidig med at der skæres i normeringerne.
Uanset om vi kalder det tidligere børnehavestart, sampasning i sommerferien eller
reduktion af åbningstid i nogle institutioner handler det om hænder og 
konsekvenserne vil være reduktion i medarbejdergruppen.
Vi er bekymrede for besparelsen til kompetenceudvikling samtidig med at 
effektprogrammet sættes i søen ; nye arbejdsgange og metoder kræver 
kompetenceudvikling hos personalet.

I Børnehuset Bakketoppens MED anerkender vi at der skal spares, men vi synes 
at besparelsernes omfang er alt, alt for voldsomme. Når det så er sagt tror vi på, 
at vi i Sankt Helene Området kan finde smartere besparelser end dem der er 
nævnt i prioriteringskataloget. Vi vil – når Vejby attraktive lokalsamfund bliver en 
realitet – kunne opnå besparelser i ydertimerne og på ledelsesdelen. Vi har 
allerede de sidste par år arbejdet med sampasning i ferieperioder. Vi ønsker frihed
til at planlægge vores egen åbningstid efter borgernes ønsker og behov.

Hilsen MED udvalget i Børnehuset Bakketoppen
Sandslottet Høringssvar vedr. prioriteringskatalog over besparelseskatalog:

Vi er blevet gjort bekendt med indholdet af besparelseskataloget for budget 2017 -
20 og har fra personalet følgende kommentarer:

Punkt 3: Den udvidede åbningstid i daginstitutionerne benyttes p.t. kun af 8 børn. 
En afskaffelse vil ramme et lille antal brugere i forhold til det samlede antal 
institutionspladser. 

Punkt 4: Vi kan ikke gå ind for sampasning i sommerferien, da forældre og børn vil
være utrygge over at skulle være et andet sted end de plejer. For små børn er det 
uhyre vigtigt med trygge rammer. 
Det er heller ikke alle, der har mulighed for at holde ferie i skolesommerferien, da 
Tisvildeleje er en ferieby med den store ”åbningstid” i sommerferien.

Punkt 5: Vi kan ikke gå ind for at nedsætte åbningstiden Tisvilde er en del af en 
pendlerkommune, og det vil forringe vores muligheder for at tiltrække nye 
børnefamilier, hvis åbningstiden reduceres.

Punkt 6: Det er en stor forringelse og uacceptabelt at skære på normeringen for 
de yngste vuggestuebørn. Så små børn kræver trygge og rolige omgivelser. 
Forskning viser, at kvaliteten i daginstitutioner har afgørende betydning for børns 
muligheder i voksenlivet. At skære i normeringen er på ingen måde i tråd med, 
hvad der bliver meldt ud fra politisk side.

Punkt 7: Vi kan ikke gå ind for en reducering af vikardækningen, da det vil betyde 
færre voksne under en i forvejen belastet situation, når det faste personale ikke er
til stede.

Punkt 8: Da vi jo er en integreret institution, har vi i forvejen løbende overgang fra 
vuggestue til børnehave. Børnene bliver flyttet i forhold til deres parathed og 



modenhed og ikke kun efter alder.
Det vil være en forringelse for børnene, hvis det medfører reduktion i 
normeringen, da der skal være tid og ro for det enkelte barn, når de flyttes over. 

Punkt 9: Efter flere års tovtrækkeri og manglende vedligeholdelse af udearealet, 
har vi endelig fået vores egen gartner. Det vil være  utilfredsstillende og 
tidskrævende at skulle tilbage til den gamle ordning.

Med venlig hilsen

Personalet i Sandslottet.
LM´s børnehus Ingen modtaget høringssvar
Søborg Privat Børnehave Ingen modtaget høringssvar
Bjørnegården Høringssvar fra LU Bjørnegården........

Da vi er rigtig bekrymret for besparelserne  på børne / unge området, kan vi fuldt 
ud tilslutte os tillidsfolkenes åbne brev til politikerne. Derfor har vi valgt, at 
vedhæfte dette til vores høringssvar på prioteringskataloget..

Åbent brev til politikerne i Gribskov Kommune fra tillidsfolkene i BUPL, FOA og 
Gribskov lærerkreds
Der er udsendt et prioriteringskatalog over besparelser på børneudvalgets 
område. Besparelserne ser umiddelbart ud til at ramme hele børne- og 
ungeområdet. Og vi kan ikke se, hvordan de politiske visioner og børnepolitikken 
hænger sammen med dette katalog. 
Hvordan skal disse besparelser gøre Gribskov lidt bedre?
Der er foreslået en kortere åbningstid i daginstitutioner. Hvordan hænger dette 
forslag sammen med at I vil tiltrække nye borgere til Gribskov? Det bliver 
vanskeligt at have børn og pendle til f.eks København. Hvordan skal forældrene 
nå at hente deres barn inden lukketid?

Der er foreslået en ændret normering for vuggestuebørn. Hvordan hænger dette 
sammen med tidlig indsats?
Der er foreslået at reducere i vikartildelingen og kompetenceudviklingen. Hvordan 
hænger det sammen med at Gribskov stiller kommunens institutioner til rådighed 
for forskning inden for effektbaseret ledelse og faglighed?  Hvordan skal 
personalet uddanne sig til denne opgave? Og hvem skal være sammen med 
børnene imens? Allerede nu anvendes vikarbudgettet i en del institutioner / skoler 
til at ansætte fast personale, fordi dagen ellers ikke kan hænge sammen.
Der er foreslået reduktion i puljen til inklusion på skoleområdet samt en reduktion 
af driftsbudgettet til ture, lejrskoler bøger mm. Hvordan hænger det sammen med 
tidlig indsats og inklusionstankegangen? Det er bl.a. på lejrskoler, at børn kan 
udnytte og vise deres kammerater anderledes potentialer, som kan hjælpe dem i 
de daglige sociale relationer. 
Derudover er det foreslået at omlægge sundhedsplejens hjemmebesøg. Dette vil 
også påvirke den tidlige indsats.

Vi mener, at prioriteringskataloget med al tydelighed viser, at der ikke kan 
reduceres mere i Gribskov Kommune uden, at det får fatale konsekvenser for 
børn og deres familier. Og det bør ikke være os, der peger på hvilke besparelser, 
der skal virkeliggøres.
ALLE forslag i dette katalog rammer direkte ned i kernen af vores arbejde, og vi vil
ikke være med til det.
Vi gav jer aben tilbage på Byrådsmødet d. 3. oktober 2016, fordi vi ikke vil have 
den. Derfor må I pege på, hvor der skal spares og derfor må I tage ansvaret for 
den meget forringede kvalitet, der bliver resultatet.
 I skal forklare forældrene, at de ikke kan tale med en pædagog, 
pædagogmedhjælper eller lærer, når der er behov, fordi I har reduceret personalet
med 24-27 fuldtidsstillinger.
I skal forklare forældrene, at det er i orden med én voksen til 12 vuggestuebørn 
flere timer om dagen.
I skal forklare forældrene, at deres barn skal være i en anden institution i 



sommerferieperioden.
Og I skal forklare personalet, som I er arbejdsgivere for, hvordan de skal løse 
opgaven med at være faglige og professionelle i fremtiden.
For vi kan ikke tage det faglige ansvar for de forringelser, som 
prioriteringskataloget medfører.

Med venlig hilsen
Tillidsfolkene i Gribskov på børne- og ungeområdet
Bjørnegårdens kommentarer til prioteringskataloget:

Nr.4 - Kommentar til Sammenpasning i sommerferien: Vi tilslutter os ikke til dette 
forslag, da vi mener det går ud over børnene, de bliver trukket ud af deres trygge 
og vante rammer. Samtidig er tvungen ferie ikke et ønske vi er tilhænger af, da vi 
har lukkedage nok. Det undre os, at dagplejen ikke er omfattet af dette forslag, da 
de også er en del af dagtilbuddet i Gribskov.

Nr.23 – MiniFO for kommende 0.klasse: Vi kan ikke se dette forslag kan opfyldes 
forsvarligt, da der samtidig skal spares på FO pædagogerne over de næste tre år. 
Hvis vi skal tilslutte os dette forslag, forventer vi de nødvendige ressoucer til fx 
brobygning..

M.V.H
LU i Bjørnengården..

Bjørnehøjskolen/FO MED-udvalg 07-11-2016
Høringssvar fra Bjørnehøjskolen vedr. Børneudvalgets besparelseskatalog - 
november 2016.
Indledningsvis skal det fra MED-udvalg Bjørnehøj bemærkes, at det for os ikke 
hænger sammen, at der skal skæres i skoler/FO’s budgetter samtidig med, at der 
ønskes en øget effekt og faglighed af vore anstrengelser for at skabe et så godt et
grundlag for de unges udvikling som muligt.
Folkeskolen udfylder en væsentlig funktion i vores samfund. Folkeskolen er en 
kulturbærende og demokratisk funderet institution, der kan noget helt unikt i 
forhold til udvikle livsduelige borgere i et mangfoldigt samfund. Folkeskolen 
skaber fremtiden hver dag for vores børn og unge.
Reducering i vikardækning, pulje til inklusion, skolernes driftsbudget, digital 
udviking, tilskud til sund mad og medarbejderes kompetenceudvikling giver helt 
sikkert ingen gavnlig effekt og vil formentligt kunne risikere at medvirke til, at 
Bjørnehøj ikke kan fastholde vores hidtidige kvalitet.
Det er sympatisk at have ambitioner om fremragende skoler i udvikling, men vi og 
I skal også have noget at have dem i!
Gribskov Kommune har en meget høj privatskolefrekvens. Det medfører, at 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 allerede nu er det vanskeligt at løfte den store inklusionsopgave i de 
kommunale skoler. Vi frygter, at disse vilkår 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.
Puljen til inklusion er i forvejen så lav, at den ikke dækker udgifterne, der er til 
dette område. Derfor vil yderligere besparelser medføre en yderligere udhuling af 
normalundervisningen. En besparelse på dette område vil betyde, at færre af de 
sårbare elever, herunder 2-sprogede børn, der lige nu inkluderes i skolerne, kan 
inkluderes fremover, og det vil give en merudgift til eksterne SP-tilbud.
MED-udvalg Bjørnehøj anerkender derfor, at Børneudvalget på seneste 
ekstraordinære møde har taget dette besparelsesobjekt ud af kataloget.
I forbindelse med seneste overenskomst har lærere fået mulighed for at afholde 6.
ferieuge på skoledage.
Det har givet øget pres på udgifterne til læsning af vikartimer, som en desværre 



ikke undgåelig følge heraf.
Allerede nu synes der fra offentlige myndigheder, forældre og ikke mindst 
pressens side at være stor opmærksomhed omkring delmængder af skolernes 
kvalitet:
• Underviser lærerne i fag de er uddannede i? – Forligspartierne har udmeldt en

2020- målsætning om at lærere udelukkende skal undervise i deres liniefag. 
Det får vi svært ved at kunne opfylde!

• Læses vikartimer af uddannede lærere eller nyklækkede 19-årige studenter?

• Læses vikartimer i det hele taget, sendes elever hjem, eller arbejder de uden 
tilsyn?

Mangel på vikarer presser allerede nu i dagligdagen, da fravær grundet sygdom, 
omsorgsdage,børns første og anden sygedag, mødevirksomhed om sårbare børn 
og familier og efter-/videreuddannelse betyder, at planlagte læringsforløb og 
aktiviteter ofte må ændres eller droppes med kort varsel. Der er grænser for, hvor 
meget vi kan rykke sammen og dække for hinanden. Når læringstid bliver til 
pasning, opnår vi ikke de effekter, vi ønsker!
Af ovennævnte grunde anbefaler MED-udvalg Bjørnehøj, at dette forslag ikke 
gennemføres.

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.
Inden da ved udlicitering af rengøring blev midlerne hertil fjernet i fuldt omfang. 
Imidlertid har vi stadig udgifter til toiletpapir og håndklæder, hvilket andrager ca. 
kr. 45.000,- årligt alene for Bjørnehøjskolen og som ikke længere er til rådighed 
for indkøb af undervisningsmidler.
Allerede inden den påtænke besparelse ligger beløbet pr. elev i Gribskov 
Kommunes skoler væsentligt under landsgennemsnittet for budget til drift.
Det giver ingen mening at gå i skole uden at have undervisningsmaterialer til 
rådighed!
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,
og/eller eksempelvis være nødt til at skære den ene af vore 2 lejrskoler i 
skoleforløbet væk.
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, hvorfor vores velfungerende 
skolekantine i dag opleves som et must.
Skæres tilskuddet væk skal vi enten finansiere det heraf opståede underskud af 
skolen/FO’s samlede drift (ikke nogen sund idé! - se ovenstående) og/eller hæve 
priserne, hvorved vi formentligt vil overskride den delikate økonomiske balance 
mellem en mulig lavere omsætning og nu accepteret rentabilitet med lukning af 
kantinen til følge.
Endvidere medvirker en nedsættelse af tilskud til kost til at fremme ulighed i 
børnenes sundhed, hvilket forventes at ramme de svageste.
MED-udvalg Bjørnehøj anbefaler derfor, at tilskuddet fastholdes.

MED-udvalg Bjørnehøj peger endvidere på, at de foreslåede besparelser på 
dagtilbud kan medføre, at de børn, der starter i skole, er endnu mindre 
skoleparate, end tilfældet er nu. De senere års mange besparelser på dette 
område, har allerede vist, at de skolestartende børn er langt mindre skoleparate 
end tidligere.
Vi opfordrer til, at aftalen med True North skal evalueres og eventuelt ophæves. 
MED-udvalg Bjørnehøj opfordrer endvidere til at undersøge, om der kunne være 
strukturelle ændringer/lukning af matrikler, der i højere grad kan sikre en mere 
optimal klassedannelse.
På vegne af MED-udvalg Bjørnehøj
Ole Petersen
Skoleleder

Sankt Helene Skole/FO Høringssvar vedr. Prioriteringskatalog  nov. 2016 fra LU Sankt Helene Skole.



LU på Sankt Helene Skole har behandlet prioriteringskataloget over besparelser 
på sit møde d. 2. nov. og har følgende svar:

Vi beklager, at der skal ske så store besparelser på Børneudvalgets område.
Vi må konstatere, at den besparelse, der skal opnås er lig med summen af alle de
foreslåede budgetændringer – så der er ikke noget at prioritere!

Vi anerkender, at Børneudvalget derved tager ansvar for, hvor besparelserne 
rammer, og ikke alene benytter ”salami-metoden”.

På folkeskole/FO-området må vi specielt konstatere, at der politisk er sat høje 
forventninger til og mål for, hvad vi skal opnå i forbindelse med reformen – som 
f.eks:
højere karakterer, fald i antallet af lavtpræsterende elever, bedre overgang til 
ungdomsuddannelse, liniefagsuddannede lærere, IT-baseret undervisning og den 
åbne skole.
Besparelserne på skoleområdet omfatter bl.a.  
• reduktion i fælles digital udvikling på skolerne

• reduktion i kompetenceudviklingsmidler

• reduktion i driftsbudgetter til lejrskoler, ture, arrangementer, bøger, materialer 
mv.

• samt en rammebesparelse i 2017
og vil dermed ramme direkte ned i kvaliteten af undervisningen og  
forudsætningerne for at skolerne kan leve op til målene! 
Der er i vores øjne ikke sammenhæng mellem ambitioner og besparelser. 
Hvis dette er rammerne, der gives, må der tilsvarende justeres på målene / 
opstilles nye mål.

Vi er glade for, at der ikke sker reduktioner i grundtildelingen af 
personaleressourcer eller undervisnings- og samarbejdstid  i skole/FO. 
Vi er alligevel bekymrede over, at mange af besparelserne vil udmøntes direkte i 
personalereduktioner – ikke mindst på dagtilbudsområdet. Vi spekulerer på, 
hvilken medindflydelse vi har på at finde lokale løsninger for at opnå de konkrete  
besparelser.
Med besparelserne ser vi desværre frem til en kvalitetsforringelse, som vi dybt 
beklager,
og som bør afspejles i de politiske mål for og forventninger til området.
For LU/Sankt Helene Skole

Nordstjerneskolen/FO Høringssvar prioriteringskatalog budget 2017-2020

Generelt er de foreslåede besparelser alle udtryk for en serviceforringelse, der vil 
kunne mærkes tydeligt for borgerne. De mange ambitioner i forbindelse med 
læringsreformen i form af højere trivsel og bedre faglige resultater synes 
urealistiske, når der år efter år er en sparedagsorden. Der er desuden andre 
initiativer som bl.a. effektorienteret ledelse og faglighed, som er en kulturændring, 
der kræver mange ressourcer – også dette nye initiativ synes urealistisk med 
færre ressourcer. 

I en kommune med så høj privatskolefrekvens har kommuneskolerne et 
elevgrundlag, som er meget anderledes end det kommunale elevgrundlag 
egentlig er. Skolerne har en markant overrepræsentation af sårbare og udsatte 
børn og unge, fordi disse børn overvejende går i kommunale skoler. Derfor er der 
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 kommunale skoler skal løfte i en kommune med høj 
privatskolefrekvens. Skolen 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.

Hvis ungdomsskolens ramme beskæres er der risiko for, at de udsatte unge vil 
holde til andre steder end i Ungdomsskolen, hvor der foregår en stor social 
indsats. På Nordstjerneskolen har vi problemer med, at de udsatte unge fra flere 
af skolerne i kommunen (også privatskolerne) i perioder holder til på skolen. Det 
giver skolens personale og SSP et ekstra arbejde med disse unge. De sparede 
penge skal dermed blot bruges et andet sted i systemet.

Hvad angår koordineret tolkeindsats foregår koordinationen allerede af sekretærer
på Nordstjerneskolen, hvor vi samler alle planlagte samtaler på 2 dage om året, 
hvor alle tolkesamtaler finder sted. De akutte samtaler kan i sagens natur ikke 
koordineres.

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 kunne se, at de børn, der starter
i skole er langt mindre skoleparate end tidligere.

At afskaffe puljen til sund kost på skolerne vil gøre det endnu vanskeligere at lave 
et kantinetilbud på skolerne, hvor det i forvejen ikke er rentabelt at drive kantine.

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. I det mindste burde vikartildelingen svare til 
det kommunale gennemsnit. 

Besparelser på driften skal times, således at man ikke samtidig sparer på analoge
og digitale undervisningsmaterialer. Desuden oplever skolen, at der med 
læringsreformens krav om åben skole er øgede udgifter til ekskursioner samt 
alternative undervisningsmetoder ud-af-huset.

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 
inkluderes fremover, og det vil give en merudgift til eksterne SP-tilbud.

Gribskolen/FO d.1.11.16

Høringssvar til budgetkataloget på børneområdet.

Det er med stor beklagelse, at LU 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, er 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.

Vi vil gerne kommentere på de enkelte punkter:



Mindre fleksibel tolkebistand - det kan undre os, at dette punkt er med. Vi får 
stadig flere flygtninge, de har problematikker, der betinger et næst og tæt 
forældresamarbejde, og muligheden at holde forældremøder efter behov vil ikke 
kunne realiseres som ved danske børn.

Puljen til sund kost - det vil for os få den betydning, at vores kantinedame må 
afskediges. Ud over det meget ærgerlige i det, vil det betyde en udgift for skolen, 
da hun har et langt opsigelsesvarsel.

Vikardækning i både FO og skole - vi er yderst bevidste om værdien af god og 
stabil vikardækning ved læreres og pædagogers sygdom og fravær. Reduktionen i
vikardækning vil betyde lektioner, der af skole, børn og forældre vil blive takseret 
som værende en klar forringelse.

Driftsbudgettet foreslås beskåret, så det rammer lejrkoler/ture/arrangementer/ 
bøger og materialer. Det er i forvejen svært at få denne post til at hænge sammen,
så at beskære den lyder helt forkert. Vi vil ikke kunne realisere den åbne skole, vi 
vil kunne blive nødsaget til at skære ned på aktiviteter, der understøtter både 
trivsel og læring. 

Endelig foreslås en reduktion i fælles digital udvikling - det var en nødvendig 
forudsætning for at kunne reducere udgiften til bogmaterialer, at der var digitale 
udviklingsperspektiver.

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 FOen vil det betyde, at små skolestartere skal 
deltage i en camp med ukendt personale. Det er pædagogisk og tryghedsmæssigt
uhensigtsmæsssigt.

Endelig omtales en rammebesparelse for hele området. Det er svært at 
acceptere, at vi skal ud og prioritere, så vi kan finde besparelser for samlet 
1.700000 - vi kan ikke se, hvor vi skal finde disse penge.

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 almenområdet tages 
hensyn til den soccio-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.

Gilbjergskolen/ FO 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?

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 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. 

MED-udvalget på Gilbjergskolen
2016.11.7

CBU 7. november 2016

Høringssvar fra LU – CBU-Tværgående til prioriteringskatalog fra 
Børneudvalget til Budget 2017

Generelle bemærkninger til prioriteringskataloget.
LU CBU-Tværgående udtrykker helt overordnet en bekymring for og et behov for 
en skærpet opmærksomhed på, om de mange forslag til reduktioner, der ligger i 
prioriteringskataloget kan føre til flere sager på det specialiserede børneområde. 
Herunder reducere muligheden for at arbejde med tidlig indsats i de enkelte tilbud.

Hvis der bliver mindre tid til at have fokus på den tidligere forbyggende indsats er 
det en udbredt bekymring, at de tværgående funktioner vil få flere sager og øget 
pres på særlige foranstaltninger. Helt lavpraktisk vil en enkelt sag eller to på sigt 
kunne komme til at koste lige så meget, som de besparelser, der findes.

Generelt bemærker LU Tværgående CBU, at Børneudvalget skal være 
opmærksom på, at når der vælges besparelser på almen området, der bl.a. 
betyder sampasning i sommerferien, færre vikarer og lavere normeringer, så vil 
der være en øget risiko for, at det har negative konsekvenser for de særligt 
sårbare børn.

Endvidere retter LU en skærpet opmærksomhed på, at de forslag, der retter sig 
mod en reduktion på tilskud til kost kan betyde en ringere børnesundhed. 

Sekretariatets LU-repræsentant udtrykker en generel bekymring for, at de nye 
tiltag og ændringer, som følger af Budget 2017, vil betyde 
implementeringsopgaver, der kræver ressourcer fra sekretariatet. Set i lyset af, at 
sekretariatet er blevet beskåret med mere fire årsværk i forbindelse med at den 
rammebesparelse, der er besluttet i Budget 2017, har sekretariatets medarbejdere
svært ved at se, hvordan de skal kunne løfte disse opgaver uden at det fører 
konsekvenser for kvaliteten og/eller opgavebortfald.

Kommentar til forslag nr.1
Det er bekymrende, at der sker en reduktion på midler til ungdomsskolen samtidig
med, at der er et fokus på unge i Budget 2017.

Kommentar til forslag nr. 2
Det er vigtig, at være opmærksom på, at særligt medarbejdere fra det 
specialiserede børneområde kan have samtaler, der skal tages akut, hvor man 
ikke kan afvente at afholde samtalerne. 
Opmærksomhed på, at indsatsen med at koordinere tolkeindsatsen skal dække 
det samlede CBU-Tværgående.

Kommentar til forslag nr. 3
Ingen kommentarer

Kommentar til forslag nr. 4
Det er vigtigt, at sikre, at der er kendte voksne de steder, hvor børene skal være 
under sampasningen. Særligt ifht de sårbare børn.

Kommentar til forslag nr. 7



Henvisning til generelle bemærkninger.

Kommentar til forslag nr. 8
Henvisning til generelle bemærkninger.

Kommentar til forslag nr. 9
Ingen bemærkninger.

Kommentar til forslag nr. 10
LU bemærker, at dette forslag kan få konsekvenser for de børn, der er 
overvægtige eller som af forskellige grunde ikke har en ordentlig sund madpakke 
med hjemmefra.

Sund kost er vigtigt i ifht til forebyggelse af overvægt og tandsundhed, hvis ikke  
forringer det børnenes muligheder for indlæring, hvis de ikke har fået et sundt 
måltid midt på dagen. Bekymringen går især på, at der vil være en risiko for, at det
især er de udsatte børn, der bliver berørt af dette forslag i en negativ retning.

Kommentar til forslag nr. 11
Henvisning til generelle bemærkninger.

LU udtrykker bekymring for, om dette forslag kan betyde, at privatskolefrekvensen
vil stige i Gribskov Kommune.

Kommentar til forslag nr. 12
Henvisning til generelle bemærkninger.
LU er bekymrede for, om dette forslag kan betyde, at privatskolefrekvensen vil 
stige i Gribskov Kommune.

Kommentar til forslag nr. 13
(Erik hjælper med at udarbejde) 

Kommentar til forslag nr. 15
LU er bekymrede for, om dette forslag kan betyde, at privatskolefrekvensen vil 
kunne stige i Gribskov Kommune.

Reduktion på bøger og materialer forudsætter, at den digitale platform på skolerne
virker.

Kommentar til forslag nr. 16
LU er bekymrede for om dette forslag kan betyde, at privatskolefrekvensen vil 
kunne stige i Gribskov Kommune.

Kommentar til forslag nr. 17
Sundhedsplejens LU-repræsentant ser med på tilfredshed på, at dette forslag er 
udgået, da de er bekymrede for at dette forslag ville få store konsekvenser for 
især de sårbare familie, og at de ikke mener, at de nødvendige lokaliteter er 
tilstede.

Kommentar til forslag nr. 18 
LU CBU Tværgående udtrykker en bekymring for, om målsætningerne på børne 
og ungeområdet kan nås, når der sker en reduktion af midler til 
kompetenceudvikling for skoler og dagtilbud.

Kommentar til forslag nr. 19
LU CBU Tværgående udtrykker en bekymring for, at en reduktion af puljen, vil 
udfordre organisationens muligheder for at videreuddanne sig bl.a. set i lyset af 
store programmer som fx VUP og Effektorienteret ledelse og faglighed. Da CBU-
Tværgående har mange medarbejdere, der har krav på efteruddannelse vil 
besparelsen især gå ud over medarbejdere, der ikke har krav på lovbestemt 
efteruddannelse. Det kan udfordre kommunens muligheder for at fastholde og 
tiltrække arbejdskraft.



Kommentar til forslag nr.  20
LU CBU Tværgående udtrykker tilfredshed med, at projektet fortsætter. Det har 
været et populært projekt, og der er venteliste. Derfor også en  bekymring for 
projektmidlerne udløber med udgangen af 2017.  Der er en forventning om, at der 
udvikles andre tilbud som favner dette behov. GK ligger højt på overvægt blandt 
børn. 

Kommentar til forslag nr. 21
LU CBU Tværgående udtrykker tilfredshed med, at Børneudvalget lægger op til at
familieiværksætterne kan fortsætte. Det er en meget benyttet og besøgt indsats, 
som har meget positive tilbagemeldinger fra de borgere, der deltager.

Kommentar til forslag nr. 22
LU CBU Tværgående udtrykker tilfredshed med, at der er forståelse for, at den 
planlagte reduktion ikke længere er mulig.

Kommentar til forslag nr. 23
Henvisning til generelle bemærkninger.

Kommentar til forslag nr. 24
Forslaget om mini- FO kan såfremt det planlægges og implementeres med sigte 
på at være et godt pædagogisk være en god måde at sikre en god overgang fra 
børnehave til sfo og skole. Der skal dog være opmærksom på at det ikke fører til 
at nogle børn skoleudsættes fordi børnehaven ikke mener at de er klar til at starte 
i mini-FO pr. 1. maj.

Kommentar til forslag nr. 25
Henvisning til generelle bemærkninger.

Kommentar til forslag nr. 26
Opbakning fra LU til denne beslutning

Kommentar til forslag nr. 27 
Henvisning til generelle bemærkninger.

Kommentar til forslag nr. 28
Ingen kommentarer fra LU Tværgående

Rammebesparelse (ligelig reduktion på skoler, FO, klub og dagtilbud)
Der opfordres til, at der i udarbejdelse af fordelingsnøglen for rammebesparelsen 
tages højde for socio-økonomiske nøgletal, for at modvirke at de særlig udsatte 
børn bliver berørt.

UU Ingen høringssvar modtaget. 


