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Oversigt over høringssvar vedr prioriteringskatalog - BØR 20. 
april 2015 

Bestyrelsen ved Esbønderup børnehus

Attraktivt lokalsamfund.
For os er det vigtigt, at bevare de små institutioner. Vi har en rigtig god brobygning til 
skole og Fo
som vi godt vil bevare.
Det er ligeledes vigtigt, at det er kendte ansigter der er i institutionerne, især for de helt 
små
vuggestue børn. Mange forskellige ansigter kan nedsætte børns trivsel og tryghed og 
derfor svække
lysten til at lære.

Udskyde etablering af Gribskov akademi.
Ideen er rigtig god, men det er ærgerligt at det skal udskydes.

Flest mulige børn med Movia frem for skolebus.
Hvis Movia skal benyttes kræver det, at der er en sikker adgang til og fra skolen. Der er 
brug for en
fodgænger overgang på Østvej ved Tingbakkeskolen. Det kunne være en mulighed, at 
etablere en
skolepatrulje, for at skabe tryghed for vores børn. Det ville være optimalt med den 
samme chauffør.

Fælles indkøb mv. skole-folkebibliotek.
Det tilslutter vi os.

Lavere normering i dagtilbud.
Det er ikke til nogens fordel, da der er travlt nok i forvejen. Det er vigtigt, at der er 
personale til
vores børn, når der samtidig bliver stillet større og større krav til hvad børn skal kunne, 
det kraver
ressourcer fra fagligt dygtige personale.
Det er vigtigt at der er personale, der også kan tage hånd om de ”udsatte” børn, som 
måske ikke vil
bliver opdaget ved lavere normering.

Aldersintegreret undervisning i indskolingen/ fleksible klasse.
Det er bestemt en fordel, da det kan styrke det faglige niveau, men samtidig er det 
vigtigt at bevare
den sociale samhørighed der er ved at høre til i en klasse.

To lukke uger i sommerferien.
Vi kan ikke tilslutte os lukning i sommerferien. Med det arbejdes marked vi har i dag, er 
det ikke
alle der har mulighed for at få fri på fastlagte tidspunkter, vi mener også at personalet 
med to
fastlagte lukkeuger mister deres frihed til at vælge hvornår de vil holde ferie.
Hvis man indfører to lukke uger, ville det være rimeligt med en betalingsfri mdr. hvilket 
man har
gjort i andre kommuner. Hvad sparer man så?
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Dagplejen
Det er ikke relevant for os.

Kortere åbnings tider i dagtilbud.
Det vil virkelig være en dårlig ide. Da vi bor i en pendler kommuner, vil det skabe store 
problemer
for mange familier, da det i forvejen kan være svært at nå det inden for de nuværende 
åbnings tider,
grundet kø på vejene.

----

LU - Esbønderup Børnehuset

Høringssvar på attraktive lokalsamfund og prioriteringskatalog
Det er svært at være uenig i ønsket om at have attraktive lokalsamfund i Gribskov
kommune. Vi føler os overbeviste om, at både borgere og medarbejdere i kommunen
ønsker, at de små lokalsamfund i kommunen er attraktive. Det interessante er dog, 
hvad
det så er for tilbud, der gør lokalsamfundene attraktive. Her hører enigheden måske op.
Vi tror på, at valgmuligheder er med til at gøre lokalsamfundene attraktive. Vi tror, at
forældre til børn i vuggestuer og børnehaver finder det attraktivt, at de har 
valgmuligheder,
når de skal finde en institution til deres barn. At de kan vælge mellem institutioner af
forskellig størrelse og med forskellige pædagogiske profiler. Vi tror, at lokalsamfundet er
attraktivt, når der er en lokal skole med et højt fagligt niveau – helst en skole, der 
dækker
hele skolegangen og ikke kun en fødeskole fra 0. til 5. klasse.

I oplægget til arbejdet med attraktive lokalsamfund lægges der vægt på, at der med
sammenlægning af skole, Fo og lokale institutioner ”gives rum til at ledelse og
lokalsamfund kan tilpasse tilbudene til lokale behov, potentialer og samarbejdspartnere.
Der skal nytænkes om den måde vi organiserer tilbudene på i dag f.eks. med fokus på
tværgående løsninger, der er økonomisk bæredygtige. Dvs. langsigtede løsninger, der
rækker mange år frem i tiden.”
Det lyder alt sammen ganske fornuftigt, men er det nu også attraktivt for kommunens
borgere og deres børn? Og har man sikret sig, at der er plads til flere børn, hvis 
børnetallet
stiger igen? Vi mener i øvrigt, at man allerede i dag kan tilpasse og organisere langsigtet
og have fokus på tværgående løsninger, uden at lave en sammenlægning, som det er
påtænkt.

I forhold til den foreslåede løsning med sammenlægning af skolen, FO, Børnehuset
Skovkanten og Esbønderup Børnehus kan vi se en lang række forhold, som giver
anledning til stor bekymring.

Noget af det, der bekymrer os er:
• Om vuggestuebørnene kan skærmes/beskyttes i et så stort børnemiljø?
• Om det er muligt at tilpasse bygninger og udendørsarealer til de helt små børn, så
eksempelvis legepladser er placeret, så de yngste børn kan nå til et toilet i tide?
• Om børnehavebørnene vil blive domineret af de større børn?
• Om børnehavebørnene vil blive forstyrret i deres eksperimenterende lege, når de er
på legepladsen?
• Om man kan skabe det optimale miljø for både vuggestue, børnehave, FO, skole
og foreningsliv på ét sted, hvor alles forskellige behov kan tilgodeses bedst muligt?
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• Om udsatte børn tilgodeses, da de ofte har brug for et lille og trygt miljø?

Desuden giver det anledning til bekymring, at vi risikerer at blive bundet langt mere til
vores matrikel i fremtiden, for når alle er samlet i en bygning, vil de aktiviteter, der før 
var
en udflugt, nu pludselig bare være en del af hverdagen – eksempelvis ture til biblioteket,
besøg på FO`ens legeplads og ture til skolens gymnastiksal.

Det giver også anledning til bekymring, at man som barn i lokalsamfundet skal opholde 
sig
det samme sted i så mange år.
Det har en positiv indflydelse på de fleste børn, at der fysisk foregår et skifte fra 
børnehave
til skole og FO. Via vores velfungerende brobygningsarbejde mellem institutionerne og
skolen/FO, lærer børnene langsomt, men sikkert kommende kammerater at kende, 
mens
de samtidig lærer skolen og FO`en at kende. Børnene vokser mentalt af dette
brobygningsarbejde. Ved en sammenlægning vil der ikke være denne effekt.
Desuden kan nogle børn have særlig glæde af et fysisk skifte fra institution til skole –
muligheden for en frisk start i nye omgivelser forsvinder ved en sammenlægning.

Man vil ved en sammenlægning ikke have mulighed for at tilgodese de børn, der ikke
trives i store institutioner. Desuden vil det være noget mere besværligt for forældre, hvis
deres barn ikke trives i den lokale institution og de ønsker at skifte institution. Fremover 
vil
de være nødt til at køre ganske langt for at aflevere deres barn.
Ved en sammenlægning vil medarbejdergruppen være meget stor og der vil være behov
for, at man holder møder i både større og mindre grupper, hvilket betyder flere timer til
mødeaktivitet og dermed flere timer, der går fra børnegruppen.

Har man i overvejelserne omkring attraktive lokalsamfund inddraget besvarelserne fra 
den
netop gennemførte BTU? Det giver ikke meget mening at spørge samtlige forældre til 
børn
i dagtilbud og skoler om deres holdninger, hvis man så efterfølgende ikke inddrager
besvarelserne i planlægningen af skolers og institutioners fremtid!
Alle disse forhold kan være medvirkende til, at forældre ikke finder det særlig attraktivt 
at
bosætte sig i Gribskov kommune.

Bemærkninger til prioriteringskatalog

2.
Gribskov akademi lyder som en rigtig god ide, men vi ser ingen problemer i at udskyde
etableringen til 2016.

3.
Det er en udmærket ide, at flest mulige børn kører med Movia forudsat, at børnene er
trygge ved det. Det er afgørende, at trafiksikkerheden er i orden ved skolerne, så veje, 
der
eventuelt skal krydses, får fodgængerfelt med advarselslamper.

4.
Det er en god ide, at indkøb gøres fælles og der dermed rationaliseres.

5.
Vi er absolut modstandere af en lavere normering. Der er gennem en del år jævnligt 
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blevet
skåret i normeringen og vi mener, at den ikke kan være lavere. Der er i øvrigt fra
regeringens side afsat ekstra midler til at opnormere, så det virker helt forkert at skære.

6.
Vi har ingen indvendinger på dette punkt

7.
Som udgangspunkt er det en ganske god ide med aldersintegreret undervisning i
indskolingen.
Man bør dog have opmærksomheden rettet mod de lidt stille børn, som ikke gør
opmærksom på sig selv. Vi kan være bekymret for, at disse børn ikke tilgodeses i dette
forslag.

8.
Umiddelbart ingen bemærkninger – men se svar under punkt 7.

9.
Vi finder det absolut ikke hensigtsmæssigt, at der indføres lukkeuger. I forhold til 2015 
kan
det i øvrigt ikke nås, da både medarbejdere og forældre formodentlig allerede har 
planlagt
ferien for 2015.

Vi finder det i øvrigt uhensigtsmæssigt, at forældre med pasningsbehov i eventuelle
lukkeuger, henvises til nødpasning i andre institutioner. Alene begrebet nødpasning lyder
som discount, hvilket slet ikke harmonerer med det fokus der i disse år er på udvikling 
og
læringsmiljø.

Desuden er besparelsen vel ikke en reel besparelse i kroner men vel kun en tilpasning
således, at personalet vil være mere tilstede i resten af året, fordi de er tvunget på ferie 
i
14 dage.

Endelig kan vi være i tvivl om, hvordan man vurderer hvilke institutioner, der kan holde
lukkeuger, når tallene i kataloget baserer sig på 2010.

10.
Som vi allerede tidligere har bemærket i høringssvar til budget for 2015 – 2018, synes vi
det er en fin ordning, hvis dagplejerne er indstillet på det.

11.
Vi er ikke tilhængere af denne model. Hvis institutionerne skal have denne funktion, bør
der naturligvis følge midler med.

12.
Det virker fuldstændig absurd at indføre kortere åbningstid. Medarbejdere med børn i
andre daginstitutioner og forældre i øvrigt, vil få svært ved at få hverdagen til at hænge
sammen. Der ud over bør man være opmærksom på, at vi er en pendlerkommune – 
rigtig
mange forældre arbejder udenfor kommunegrænsen. Behovet for en del forældre er
snarere en udvidet åbningstid.

Øvrige bemærkninger
Når man læser oplægget til attraktive lokalsamfund, er det ganske tankevækkende, at 
de
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fleste fordele er af rationel og økonomisk karakter for Gribskov kommune, mens
ulemperne ofte handler om ringere vilkår for vores børn og unge og til dels ringere
arbejdsglæde og dårligere arbejdsmiljø for medarbejderne.
På den baggrund burde man derfor forkaste dette oplæg og i stedet se sig om efter 
andre
måder at gøre tingene på.
Det fremgår af det supplerende materiale til høringen, at der er afsat 25,9 millioner 
kroner
til attraktive lokalsamfund. Der er altså penge til at dække de 12,4 millioner, som der 
skal
findes besparelser for i indeværende år, vel at mærke uden at gennemføre de
sammenlægninger af skole og institutioner, som der arbejdes på.

Vi har i ovenstående regnskab brugt de afsatte 25,9 millioner under punkt 1. Det giver
ganske vist en manglende besparelse i 2018 på godt 10 millioner – til gengæld er der
umiddelbart muligheder i nogle af de skitserede forslag i Grundmodellen for attraktive
lokalsamfund.

---
Lokalt MED-udvalg, Bjørnehøj

Lokalt MED-udvalg, Bjørnehøj har på ordinært møde 23-03-15 drøftet det udsendte 
høringsmateriale
og har følgende kommentarer.

Lokalt MED-udvalg, Bjørnehøj anerkender den vanskelige økonomiske situation som 
forsøges løst
med det foreliggende høringsmateriale.

Lokalt MED-udvalg, Bjørnehøj konstaterer med tilfredshed at der nu foreligger en 
handleplan, som
skal medvirke til at begrænse udgifter til det specialpædagogiske område. I særlig grad 
er det
opløftende, at RSU/PPR skal bringes til at kunne fungere understøttende i arbejdet med 
børn med
særlige behov.

Lokalt MED-udvalg, Bjørnehøj anbefaler i denne forbindelse ikke, at SP-rammen 
udlægges 100%
til skolerne, da de nuværende 70% er rigeligt som incitament til overvejelser om billigst 
mulige og
rigtigst mulige tilbud. Ikke mindst set i lyset af, at Bjørnehøj siden 
kommunesammenlægningen har
været omfattet af en overgangsordning, hvor SP-rammen til Bjørnehøj forlods afleverer 
store beløb
til løsningen af fælleskommunale behov på området. Senest i dette skoleår ca. kr. 1,4 
mill.
De nuværende 30% placeret centralt formodes at fungere som fælleskommunal buffer 
for store
udfordringer. P.t. er overskridelser på den enkelte skoles SP-ramme éntydigt skolens 
ansvar, hvilket
betyder, at overskridelser skal hentes på skolens budget til normalundervisning, hvilket 
givet vil
resultere i en uheldig spiral med stadig dårligere resultater.
Under alle omstændigheder skal ovennævnte handleplan for genrejsning af RSU/PPR 
resultere i en
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klar og éntydig kompetencebeskrivelse på SP-rammen. Det er p.t. ikke gældende. En 
skoles budget
kan med gældende praksis undgælde for beslutninger, der er taget andetsteds uden at 
skolens ledelse
har haft nogen indflydelse herpå.

Lokalt MED-udvalg, Bjørnehøj finder beskrivelsen af ”Attraktive Lokalsamfund” 
interessant. På
mange måder oplever vi, at foreningernes muligheder for brug/lån af Bjørnehøjs 
lokaliteter faktisk
bruges. Bjørnehøj har dog indenfor en tidsramme på 5 år ikke mulighed for også at 
rumme en
vuggestue/børnehave på matriklen.

Lokalt MED-udvalg, Bjørnehøj forestiller sig at et mere fælles sekretariat for distriktet i 
højere grad
vil kunne løse fremtidige opgaver, herunder en mere tæt kontrol af økonomi.
I besparelsesøjemed tvivles der på, om der kan opnås andre besparelser end 
nedlæggelse af en
lederstilling. Her er høringsmaterialet ikke færdigt, hvorfor vores konklusion 
sandsynligvis er
grebet ud af luften.

P.t. opleves læringsreformens krav om og forventninger til ledelse som stigende. 
Bjørnehøjdistriktets
forbrug til ledelse synes i forvejen, at være lavt i forhold til elevtal. Her skal det
bemærkes, at Bjørnehøjs elevtal stiger (p.t. 525 elever/40 på venteliste) med høje 
klassekvotienter
til følge, hvilket øger efterspørgslen på sparring, håndtering af forældrehenvendelser og 
til
inklussionsindsatser.

Alt i alt tvivler lokalt MED-udvalg, Bjørnehøj, at den stipulerede besparelse vil kunne 
opnås.
Lokalt MED-udvalg, Bjørnehøj finder prioriteringskatalogets forslag om færre 
personaleressoucer
(”varme hænder” forslagene 5, 6 og 10 ) uhensigtsmæssige. Skal alles håb og 
forventninger til at
kommende kvalitetsrapporters bedring af skolevæsenets resultater opfyldes, synes der 
at være
behov for faglige løft af personalet og indsatser for, at børns trivsel og ikke mindst deres 
sprog
udvikles med henblik på at børnenes læse- og kommunikative færdigheder kan støtte op 
om deres
læring.

Lokalt MED-udvalg, Bjørnehøj peger endvidere på at læringsreformens bestemmelser om 
at
lærerne skal have liniefagkompentencer i alle de fag, de måtte undervise i, vil de 
kommende 5 år
medføre et voldsomt øget pres på efter-/videreuddannelse (p.t. ca 185 
liniefagseksamener på
kommuneplan). Efter-/videreuddannelse tages i henhold til gældende ressourcemodel af 
tildelingen
til normalundervisningsområdet, hvilket betyder, at skal denne opgave løftes, vil det 
have en
negativ effekt på vore muligheder for at opfylde folkeskolelovens bestemmelser om 
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timetal til
eleverne.

Lokalt MED-udvalg, Bjørnehøj finder forslag 3 (Movia) interessant ikke mindst for vore 
elever
på¨6.- 9. klasstrin, da skolens mere fleksible tilrettelæggelse af skoledagen hjælpes på 
vej.
Imidlertid forventes det, at der fra forældreside vil blive udtrykt bekymring for løsningen 
på de
yngre klassetrin.

Forslaget om fælles indkøb af materialer finder lokalt MED-udvalg, Bjørnehøj for 
mangelfuldt
belyst. Hvad koster distrubution? Tilgodeses den nødvendige fleksibilitet, når elever 
flytter til midt i
skoleåret? Tænkes det, at Folkebiblioteket skal forestå den fremtidige drift af skolernes
pædagogiske læringscentre? Er Folkebiblioteket gearet til det?
Lokalt MED-udvalg, Bjørnehøj anbefaler markant, at Gribskov kommunes Skolevæsen 
ikke
forringes yderligere, da det med al sandsynlighed vil medføre store udfordringer med at 
opfylde
kommunens og læringsreformens ambitiøse mål, samt at private skoler vil få endnu 
lettere ved at
trække elever væk fra kommunens skoler.

Lokalt MED-udvalg, Bjørnehøj anbefaler følgende:
� at Børneudvalget genovervejer høringsmaterialet grundlæggende præmis om at 
opretholde
skoletilbud i alle lokalsamfund
� at skolestrukturen indrettes således, at den mest optimale klassedannelse vil kunne 
finde sted
� at ressourceudmelding til skolerne afspejler dette
� at skoledistrikter optimeres med henblik på ovennævnte, hvorved behovet for
skolebuskørsel gøres mindre
Lokalt MED-udvalg, Bjørnehøj henviser endvidere til tidligere fremsendte høringssvar 
vedr. Budget
2015-18.

----
LU Ramløse Børnehus
Vi stiller spørgsmålstegn ved, at man vælger at spare på kerneydelserne (læring og
trivsel), frem for f.eks. på den overordnede administration i CBU, springhallen (udskyd
den), den nye skole i Gilleleje (udskyd den) og temperaturmålingerne som koster tid og
penge og som ikke som ventet, kan bruges som et pædagogisk 
redskab.(øjebliksbilleder).
Vi undrer os over at forslaget om forældre betalte bleer i vuggestuen er fjernet. Det er
vores overbevisning at forældre hellere havde set dette end lavere normeringer.
LU Ramløse Børnehus

Nr. 1 Attraktive lokalsamfund
Svar LU: Der er en besparelsen på 835 000 i Ramløse/ Helsinge, hvor Ramløse kultur og
Lærings center dvs skole fo bh og Specialbørnehaven, sammen skal finde en besparelse
385.000 kr.
Vi er bekymrede for hvor vi skal finde besparelsen på ovennævnte 385,000 kr. da det pt
er daginstitutionen og specialbørnehaven der har penge. Som vi ser det, er det
daginstitutionen der kommer til at dække normeringen /besparelsen i FO.
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Det er positivt at vi får vores eget kultur- og læringscenter i Ramløse og dette støtter LU 
op
om.
Men hvis det skal blive et godt og attraktivt tilbud, er det af stor betydning at man får en
selvstændig, synlig og nærværende ledelse i de enkelte enheder. Det vil sige fordelt på 
to
ledere der er ligeværdige. En på skoledelen og en på 0-6 års området.
Vi mener, at hvis ledelsen deles på to matrikler vil det blive meget bureaukratisk. Vi 
ønsker
selvstændig ledelse på på Ramløse kultur og læringscenter.
På sigt kan man eventuelt overveje at tænke Ramløse og Annisse som en klynge.
Historisk set har vi en fælles samhørighed indenfor sognet.
Det vil give mening i forhold til vores fælles arbejde i Arresøgruppen - dette også set i
prognose tallene for Annisse skoledistrikt., samt der har været et glimrende samarbejdet
de senere år i Arresø området til gode for børn, forældre og personaler. (Se 
Trivselsundersøgelsen,
BTU og den gode økonomi i de enkelte huse).

Nr. 5 Lavere normering dagtilbud
Svar LU:
Alt forskning peger på, at mindre institutioner og flere pædagoger er det som skal til, for 
at
sikre at vores kerneydelse kan udføres tilfredsstillende, til gavn for børnene og på 
længere
sigt samfundet.
Gennemsnitslønnen varierer fra daginstitution til daginstitution og dette har indflydelse 
på
normeringen i de enkelte huse, dvs at i nogle huse hvor der er mange pædagoger, med
lang anciennitet vil normeringen være dårligere end i et hus hvor fagligheden ikke er 
høj.
En lav normering stemmer ikke overens med udmeldingen fra Christiansborg hvor man
tværtimod vil have flere pædagoger i daginstitutionerne – for at sikre øget læring og 
sikre
at vi kan leve op til både nationale og kommunale mål. Vi opfordrer børneudvalget til, at
antallet af institutioner rettes til, så det passer til det faktiske behov, samtidig med 
planerne
om etableringen af en ny privat børnehave også indtænkes.

Nr. 6 Ændre tildelingsmodel på skoleområdet
Svar LU:
Hvilke konsekvenser har det for Ramløse Børnehus – i forhold til etablering af attraktive
lokalsamfund?
Hvis dette forslag vedtages vil der ske en yderlig besparelse i forhold til attraktive
lokalsamfund-.Det vil sige en besparelsen i forhold til nr. 1. 385,000 + 318,000 i nr. 6
Hvis udvalget vælger at ændre tildelings-modellen vil det have en dobbeltbesparelse i
Ramløse Lærings og kulturcenter på 703.000 kr. og dette vil være katastrofalt og
bekymrende for børnenes trivsel og læring i Ramløse.

Nr. 9 To lukkeuger i sommerferien i daginstitutioner
Svar LU:
I henhold til gældende ferielov, kan det ikke lade sig gøre at lukke 2 uger i sommerferien
2015.Medarbejderne har allerede bestilt ferie. I henhold til ferieloven, vil det koste
kommunen penge i kompensation for afbestilt ferie.
Vi kan tilslutte os en uges ferielukning
Hvis man vælge to ugers lukning vil vi anbefale at en af institutionerne i Arresø området
holder åbent. og at man i Arresø kunne aftale lukkeuger indbyrdes.
Vi vil dog ikke undlade at gøre opmærksom på at institutionerne allerede én gang har
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betalt for en lukkeuge – nemlig den der for nu to år siden blev afskaffet igen.
Det er ikke rimeligt.

Nr. 10 Dagplejere ansat på reduceret tid
Svar LU:
Vi foreslår at alle pladser i dagplejen bliver fuldtidspladser.

Nr. 11 Dagplejekonsulentfunktion i daginstitutioner
Svar LU:
Vi er bekymrede for dagplejen.
Rent lovmæssigt kan man ikke føre tilsyn i Legestuen. Hvis det skal være et ordentligt
pædagogisk tilbud skal der være ressourcer til tilsynsopgaven.
Vi finder det urimeligt at vi får pålagt flere opgaver, uden at vi får en form for
kompensation. Der skal tilføres timer til ekstra opgaver.

Nr. 12 Kortere åbningstid i dagtilbud
Svar LU:
Vi bor i små lokalsamfund, hvor mange er pendlere. Vi har behov for institutioner med
åbningstider som tilgodeser dette, også i forhold til, at få nye familier til at flytte til. Vi er
kun én institution i vores område. Med reduceret åbningstid vil vi ikke kunne tilgodese
forældre behov. Og vil dermed ikke være attraktiv når kommende forældre skal være
institution.

----

LM´s Børnehus bestyrelse

Vi har læst materialet som er sendt i høring. Som selvejende institution kan vi læse at 
der er overvejelser omkring at gøre enkelte selvejende institutioner kommunale, samt at 
der generelt overvejes samlet ferielukning og nedsat åbningstid.
LM´s Børnehus særegenhed er langt hen ad vejen vores eksistensgrundlag og dermed 
vil det ikke give mening at opretholde LM´s Børnehus i kommunalt regi. 
Det har ikke været muligt med den korte høringsfrist, at samle bestyrelsen til en 
drøftelse og uddybelse af et mere udførligt svar på dette.

En reduktion i åbningstiden vil samtidig reducere serviceniveauet for brugerne. 
Serviceniveauet har betydning for valg af kommune. Det er derfor en vigtig afvejning 
der skal stå i forhold til ønsket om at tiltrække nye borgere til kommunen.
I LM´s Børnehus har vi valgt at gå foran i at øge serviceniveauet og holde åbent i 
sommerperioden.

Vi har i øjeblikket en venteliste på ca. 20 børn, hvilket vi mener bla. underbygger 
vigtigheden af et højt serviceniveau.

Samlet er vi bekymrede for konsekvenserne af de planlagte besparelser for børnene. 
Især for de børn, der i forvejen har udfordringer i deres liv.  Vi kan frygte, at en samling 
i større enheder kan resultere i flere problemer for de børn på den lange bane, hvilket på 
længere sigt ikke bliver en besparelse.

-----

Personalegruppen - Børnehuset Bakketoppen.

Vi har på vores LUmøde gennemgået jeres forslag til budget reduktion 2015-18, og har 
følgende kommentar:
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Vi i Børnehuset Bakketoppen vil gerne bakke op om tanken med de attraktive 
lokalsamfund. Vi kan godt se ideen med at bevare tilbud 0-6 år i de små lokalsamfund, 
og er overbeviste om, at vi sammen med skolen kan lave et rigtigt godt tilbud, så nye 
borgere fortsat vil bosætte sig i Vejby. Vi ser det dog nødvendigt, at etableringen bliver 
fra anlægsinvesteringer som kommunen har stillet til rådighed til udviklingen af de 
attraktive lokal samfund.

Vi er imod lukkeuger men vil fortsat arbejde på at være sammen med Fo og Sandslottet 
i sommerferien og mellem jul. Det har vi gode erfaringer med fra sidste år.
Vi synes det er vigtigt, at forældrene selv kan tilrettelægge deres ferie og ikke skal 
bindes op af tvungen ferie grundet besparelser på børneområdet.

Vi ønsker ikke kortere åbningstid i daginstitutionerne, men kunne godt tænke os, at man 
mere lokalt havde mulighed for at fastlægge åbningstiderne, så vi via lokalt samarbejde 
kan tilrettelægge vores åbningstider, så de passer til vores brugere.

Vi kan godt forstå at man påtænker at ændre på normeringen, men kan på ingen måder 
tilslutte os, at det bliver med tilbagevirkende kraft. Vi må dog erkende, at vi er bekymret 
for kvaliteten i vores pædagogiske arbejde, når færre hænder skal løfte den 
pædagogiske opgave, hvor der både er fokus på inklusion, læring og hele kommunens 
læringsreform.

Fint med dagplejere på reduceret tid
Vi har gode erfaringer med at dagplejekonsulentfunktionen som er en del af 
daginstitutionen, og synes det ville give god mening med dagplejere på reduceret tid.

----

Helsinge Børnehuse bestyrelse

1. attraktive lokalsamfund
Vi tænker at det er en god ide at benytte matrikel fællesskaber og det vil give mening at 
skabe et sammenhængende tilbud.

Sikring af nærværende og tilgængelig ledelse er vigtigt for driften. Der er brug for 
tilgængelige ledere for at understøtte processen i personalegrupper med at finde ”de 
gode løsninger”. Herudover kræver det tilstedeværelse at sikre en faglig sund 
arbejdskultur.

Der skal være et administrativt korps der løser hk arbejde – således at lederen har fokus 
på strategisk-, personale- og faglig ledelse. 

Det ses som en udfordring at lærere skal køre mellem flere matrikler. Bekymringen er at 
det ikke vil være attraktivt (i forhold til fastholdelse og rekruttering af personale).

Det ses som en god ide at pedeller bevarer kontakten til faste bygninger, men bruges på 
tværs i forhold til kompetencer.

2. Formålet er fint men ikke et akut behov.

3. Stadig fint

4. Stadig fint

5. Bestyrelsen anerkender og bakker op om at alle skal være med til at finde penge, 
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men ser med beklagelse på at der tages af normeringen i dagtilbuddene. Det er 
uhensigtsmæssigt i forhold til konkurrence evnen (set i forhold til private tilbud). Det 
forventes at der bliver tilført ressourcer til almenområdet når der igen er balance i 
budgetterne.

6. Ingen kommentarer.

7. Ingen kommentarer.

9. Fra visitationsfasen i dagstilbuddene har vi en viden om at forældre vælger vores 
institutioner til på grundlag af at vi ikke, periodevis, holder lukket i dagtilbuddene. 
Vurderingen er derfor at det, konkurrencemæssigt, vil være et ”selvmål” at lukke 
institutionerne i 2 uger. Vi har et forslag vi vurderer, kan ressourcestyre og komme 
børnene til gode: 
For at udøve maksimal faglighed, læring, omsorg, nærvær og for at opnå optimal 
konkurrence evne, ønsker vi at forældre i ferieperioder, skal tilmelde deres børn 
pasning. I dag er det personalet der varetager og følger op på dette. Ifølge denne 
løsning forpligter forældre sig til at kommunikere ud omkring pasning i ferier. Altså uden 
tilmelding – ingen pasningsmulighed. Således undgås spild og personaleressourcerne 
følger børnene. I dette forslag ligger en formidlingsopgave til forældrene om at det 
kommer deres børn til gode. Denne opgave varetages bedst i et samarbejde mellem 
personale i dagtilbuddene og deres respektive bestyrelser.

10. fint.

11. Dagpleje: Bestyrelsens vurdering er at det er en god løsning at tilsynet bliver lagt 
ind under daginstitutionerne – såfremt der følger ressourcer med til at løfte 
tilsynsopgaven. Følger ressourcerne ikke med er bestyrelsens bekymring at tilsynet, på 
travle hverdage, i daginstitutionerne risikerer lav prioriteret.

12. Kortere åbningstid kan tænkes anderledes ved at forældre giver besked en måned 
eller gerne et kvartal forud i hvilke tidsrum de vil benytte institutionen. Derved kan 
institutionen målrette deres ressourcer bedst muligt, dette har ikke nødvendigvis den 
betydning at der skal være kortere åbningstid, derimod mere fleksibel åbningstid. 
Eks. Hvis du har brug for pasning før kl. 6.30 eller efter 17, kan dette ske ved 
merbetaling, skal være udgiftsneutral for kommunen.

----

LU Helsinge Børnehuse

LU tilslutter sig ideen, dog er der en bekymring i forhold til genkendelige voksne til 1.
de helt små vuggestuebørn. 
Tilslutter 2.
Tilslutter 3.
Tilslutter 4.
Tilslutter ikke  LU giver udtryg for stor bekymring i forhold til lavere normeringer.5.
-6.
Tilslutter sig denne løsning hvis der er pædagogisk forsvarligt7.
Tilslutter8.
Tilslutter sig dette.  Udfordringer i forhold til vores afholdelse af ferie i husene. Vi 9.
opfordrer til nødpasning i perioden og at der kommer en stramning da vi oplever at 
flere melder sig til uden de benytter sig af tilbuddet, hvilket betyder institutionen 
sætter ressourcer på i forhold til dem der er tilmeldt, og når børnene så ikke kommer 
bruger vi for mange ressourcer på dette. Institutionen oplevede sidste gang at der 
var tilmeldt 40 bøin og der kom 9.. 
Tilslutter godt tilbud 10.
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Ikke en ide vi kan tilslutte os. Dog en revurdering hvis der følger ressourcer med.11.
Tilslutter sig  vil måske kunne lade sig gøre i de største af vores områder men i de 12.
små områder vil dette være en udfordring. Vil dog gøre opmærksom på at flere 
forældre efterspørger øget åbningstid

----

Annisse Børnehus

Nr. 1 Attraktive lokalsamfund
Det er svært for os, at se hvilken konsekvens det får i Annisse/Annisse Nord, da vi ikke 
kan
samles på en matrikel. Vi synes generelt, at ideen om samarbejde afdelingerne imellem 
er rigtig
positiv og vil gerne støtte op om det.
Vi har i Annisse Børnehus rammerne til at rumme de sensitive børn, da vi er en lille 
institution
med flere dejlige rum og hyggekroge indenfor. Det vil sige, at vi kan have plads til såvel
bulderbasser der vælter rundt, som stille forsigtige børn, der hellere vil sidde roligt og 
tegne eller
spille. Uden at det er et forstyrrende element for børn eller personale.
Derudover, har vi en dejlig naturlegeplads, hvor der også er dejlige kroge til skjul, men 
alligevel
ikke mere uoverskuelig, end at personalet kan have et vågent øje i hver en krog. 
Børnene føler
sig trygge og beskyttede men samtidig frie i vores natur.
I Annisse Nord har de skolen med hallen og en selvejende institution, mens vi i Gl. 
Annisse har
vores lille hyggelige kommunale institution, fodboldklub samt forsamlingshuset, som 
bruges til
mange aktiviteter for lokalsamfundet i de 2 byer. Trods de adskilte matrikler, har vi i dag 
et godt
samarbejde mellem såvel skolen som de 2 daginstitutioner.
Derudover er vi en institution der ligger 'på vejen' for forældrene. Det vil være noget 
mere
omstændigt for nogle af forældrene der er bosiddende i Gl. Annisse, at skulle ind forbi 
f.eks.
Annisse Nord/Helsinge for at aflevere børn, for derefter at skulle retur mod motorvejen, 
for at
komme på arbejde.
Vi er en lille institution, som for de forældre der ikke kan få plads i en dagpleje, vil kunne 
tilbyde
gode og rolige rammer, med nærvær og samvær i mindre grupper.
En eventuel lukning af Annisse Børnehus vil gøre bysamfundet noget mindre attraktivt 
for
tilflyttere, da man i så fald skal køre langt for at få sine børn passet. Vi er det 
kommunale tilbud
for et stort område, og tendensen er, at de huse, som har stået til salg i længere tid, nu 
bliver
handlet. Vi tror derfor på en positiv udvikling i vores område, og derfor bør Børnehuset 
bevares,
så vi fortsat forbliver et attraktivt bysamfund.

Nr. 2 Udskyde etablering af Gribskov Akademi
Dette har vi ingen kommentarer til.

Nr. 3 Flest mulige børn kører med Movia frem for skolebus



 
 
 
 
 
    

 Side 13

Udenfor vores svar kompetence, men kan godt forstå, at dette kan blive til stor 
frustration for de
forældre der bliver påvirket, da chauførerne i skolebusserne, har bedre mulighed for at 
hånd om børnene
og yde lidt ekstra, ved f.eks. i nogle tilfælde at følge dem over større veje.

Nr. 4 Fælles indkøb mv. skole- og folkebibliotek
For vores vedkommende vil det give god mening, hvis man tager dagtilbuddene med til 
fælles indkøb, for
at kunne opnå bedre priser. F.eks. af bleer, toiletpapir, tegnepapir, papirshåndklæder og 
andet
driftmateriel.

Nr. 5 Lavere normering dagtilbud
Dette forslag mener vi er totalt uholdbart, og absolut ikke tilrådeligt, nærmest 
uforsvarligt i henhold til
nyere forskning.
Vi ved fra diverse undersøgelser, at børnene har brug for kontakt også når de er i 
daginstitution.
Ved færre voksne sker der flere fejl og børnene bliver overset. Der vil være større farer 
for, at børn bliver
overset og endda glemt, eller forlader matriklen i et uvogtet øjeblik.
Ved lav normering sker det, at forældre ved aflevering og hentning af eget barn, ser sig 
nødsaget til at
hjælpe andre børn, som er kede af det eller lignende.
Der er meget fokus på normeringen i daginstitutionerne, og regeringen bevilger ekstra 
penge til denne.
Som alle undersøgelser viser, går det ud over børnenes trivsel m.m, når der skæres i 
personalet. Dette
vil på længere sigt medføre dårligt arbejdsmiljø for personalet, og for nogle børn vil det 
betyde, at de
ikke får den pædagogiske indsats, de har brug for, og det kan resultere i flere 
specialbørn. Disse børn
bliver specialbørn, enten fordi de få pædagoger ikke kan rumme/inkludere dem, og 
derfor må ty til at
søge støtte på dem, eller fordi de på anden vis 'falder gennem netmaskerne' i et udhulet 
system. Derfor
kan en nednormering på længere sigt blive meget dyr, både på det menneskelige som 
det økonomiske
plan, for kommunen.

Nr. 6 Ændre tildelingsmodel for skoleområdet
Dette har vi ingen kommentarer til.

Nr. 7 Aldersintegreret undervisning i indskolingen
Dette har vi ingen kommentarer til.

Nr. 8 Fleksible klasser/gruppestørrelser i skolen
Dette har vi ingen kommentarer til.

Nr. 9 To lukkeuger i sommerferien i daginstitutioner
Vi mener ikke at dette er hensigtsmæssigt for hverken personale eller forældre. 
Medarbejdere har krav til 2
sammenhængende ugers ferie, men ret til 3 sammenhængende uger. Dette er svært at 
opretholde for størstedelen af
personalet, hvis de er tvunget til at lægge de 2 uger på et specifikt fælles tidspunkt.
Samtidig bliver forældrene enormt pressede, og man ved af erfaring, at forældrene kan 
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have rigtigt svært ved at afholde
ferie på 2 fastlagte uger hvert år.
Dette vil absolut ikke trække flere tilflyttere til Gribskov.
Vi vil derimod anbefale, at man kan lægge flere lukkedage ind omkring jul/nytår. Følg 
evt. skolelukningen.

Nr. 10 Dagplejere ansat på reduceret tid
Dette har vi ingen kommentarer til.

Nr. 11 Dagplejekonsulentfunktion i daginstitutioner
Hvis dette effektueres, er det et krav at der med opgaven følger en kompensation for de 
ressourcer opgaven kræver, da
løsningen ellers ikke er holdbar, hvis den skal føres fuldt ud.

Nr. 12 Kortere åbningstid i dagtilbud
Dette er vi meget imod. Vi har flere forældre der arbejder ind mod byen, og de er derfor 
afhængige af, at institutionen har
åbent som nu, fra kl. 06:30 til 17:00 (fredag til 16:30). Ellers vil vi ikke kunne få vores 
hverdag til at hænge sammen. Man
kan ikke forvente at lokke børnefamilier til fra storbyen, som fortsat arbejder derinde, 
men så samtidig ikke sørge for, at
deres børn kan passes.

Yderligere kommentarer:
Vi vil udover de adspurgte punkter, gerne gøre opmærksom på, at vi sammen med 
resten af Arresøgruppen, ligger i top i
BTU'en, hvilket vi er meget stolte af.
Vores budget i Annisse Børnehuset, har selvfølgelig gået os på eftersom vi gik ud af 
2014 med vores første underskud.
Det ser nu glædeligt ud til at have vendt sig til noget positivt og er opadgående, hvilket 
vi ser som noget meget positivt
og derfor gerne vil fremhæve.
Når vi hjælper familie og venner med at hente børn i andre institutioner, får vi ofte 
indtryk af, at de ansatte ikke er så
synlige i større institutioner. Det er noget af det vi holder meget af i Annisse Børnehus at
personalet er synlig og at der
er trygge rammer for vores børn.
Vi har en institution, som også modtager børn, der ikke bor i nærmiljøet. De kommer 
hertil, fordi vi er en lille institution,
som tager godt hånd om sensitive børn og børn med andre udfordringer. Børn, som 
trives godt og udvikler sig i det lille,
trygge miljø, som Børnehuset er. Derfor yder Børnehuset en vigtig indsats, som på 
længere sigt er gunstig for
kommunen både i et økonomisk såvel som i et pædagogisk perspektiv

----

Personalet i Annisse Børnehus

1. Det kan være svært at gennemskue positive og negative konsekvenser i modellen til 
attraktive lokalsamfund.
Vi ønsker, at der kan være plads til at bibeholde de små institutioner.
(m.h.t. aktuel forskning og presse). Betragt som investering og forebyggelse. 
Tese: Mulighed for at vælge en lille institution, er set med forældreøjne med til at skabe 
et attraktivt lokalsamfund.

5. Det kan ikke anbefales med en lavere normering. Vi har nået smertegrænsen – Vi vil 
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gerne undgå uansvarlighed og stresssymptomer blandt børn og voksne. Begge dele er 
momentvist tilstede allerede nu ved sygdom, afholdelse af ferie, afspadsering og minus 
på vikarkontoen.

9. Vi ønsker ikke to ugers sommerferielukket. (Men gerne ferielukning i forbindelse med 
jul og nytår).

11. Vi mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, at DP-kons. skal erstattes som en 
integreret del af en institutionsopgave. Det er to forskellige verdener, med mindre 
dagplejen i forvejen er en stor del af institutionen, og har næsten daglig gang i denne. 
Som dagplejer vil det være af stor betydning, at de kan ringe til en konsulent, der 
kender dagplejerens opgaver, børn og arbejdsrutiner, og som hurtigt kan tune sig ind på 
dem, og ikke en der først og fremmest har sit ”hjerte” i sin institution.

12. Vi mener ikke, at åbningstiden skal reduceres yderligere. Det vil ikke være attraktiv 
for forældre at blive tvunget til at vælge en bestemt institution, fordi åbningstiden i den 
foretrukne institution ikke passer til alm. arbejdstid samt transport tid. Slet ikke i de små 
lokalsamfund.

Vi er imod lukninger af institutioner.

Høringsfristen er for kort. Der er ikke tid til at indhente dokumenterede argumenter for 
konsekvenserne ved at spare på ovennævnte områder.

----

Personalet i Sandslottet

Høringssvar til ” Attraktive lokalsamfund i høring á 17. marts 2015”.

Med dette høringssvar vil vi bl.a. pointere, hvorfor vi ønsker at forblive en selvejende 
institution frem for for en kommunal.

Henvisning til side 6 ”Konvertere en selvejende institution til kommunal”:

Vores selvejende institution Sandslottet scorer generelt højere i brugertilfredsheds 
undersøgelserne. Det skyldes et stort engagement fra ansatte, ledelse, bestyrelse og 
forældre. Vi kan ud fra resultaterne se, at vores institution er vellidt. Det er svært at 
forstå Gribskov kommunes ønske om at ændre på noget, der fungerer godt.
Vi mener, at børn, forældre og ansatte i Børnehuset Sandslottet bliver tabere i spillet om 
besparelser i kommunen. Det er aparte at tale om budgetbesparelser og blande det 
sammen med attraktive lokalsamfund i et og samme åndedrag. 
Vi oplever Sandslottet som et velfungerende hus med gode rammer både indendørs 
såvel som udendørs. Bygningerne er specielt designet til at rumme vuggestue og 
børnehavebørn og der er tænkt udendørsarealer til leg og udvikling. Desuden rummer 
Sandslottet et storkøkken, hvor vores kok Claes dagligt tilbereder sund og økologisk 
mad til børnene. Hos os spiser vi ikke kun frokost - vi får Claes mad. Blandt forældrene 
er vores madordning meget attraktiv. 
Ved lukning/flytning til skolen vil børnene miste deres trygge, velfungerende og 
gennemtænkte omgivelser. 
Derudover mener vi, at større institutioner og mindre synlig ledelse skaber utryghed 
blandt forældre, børn og personale. Personalets engagement vil være mindre og der vil 
flere sygedage blandt de ansatte. 
En ny rapport fra Det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning 
(KORA) viser, at for at ledelse skal være optimal, skal en leder kun have mellem 14-20 
medarbejder under sig. Det giver de bedste betingelser for god ledelse trivsel og faglig 
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kvalitet. Det vil ikke ske, hvis vi alle bliver samlet på en matrikel og der bliver en 
overordnet ledelse. 
Det specielle og velfungerende ved Sandslottet er, at vi ansatte er som en stor ”familie”, 
som har lysten og engagementet til at gøre Sandslottet til vores eget, et rigtig godt sted 
for børn, forældre og os ansatte.
Sammen i Sandslottet under en nærværende dygtig ledelse er vi en stærk 
personalegruppe. Det vil forsvinde ved en eventuel flytning og nednormering. 

Henvisning til punkt 5 i Prioriteringskatalog ”Lavere normering dagtilbud”:

Vi er gennem BUPL blevet informeret om, at Gribskov kommune har søgt penge fra en 
pulje på 250 millioner i Finanslov 2015. Puljens formål er at højne normeringen på 
dagtilbuds området. Vi undrer os derfor over at Gribskov kommune vil have lavere 
normering.  

Professor og psykolog Dion Sommer vil ikke anbefale mange af de danske børnehaver. 
Da de er blevet for dårlige, siger han. Han fortæller, at kvaliteten står og falder med 
normeringen. 

BUPL skriver: lavere normering vil forringe kvaliteten i kommunens dagtilbud. Personalet 
vil komme under urimeligt pres, da de skal udføre de samme arbejdsopgaver med 
mindre personale. Det kan skade personalets arbejdsmiljø og medføre mere sygdom, 
stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø.
Forskning viser, at kvaliteten i daginstitutioner har afgørende betydning for børns 
muligheder i voksenlivet. Besparelser/lavere normering vil forringe børns læring, da der 
ikke vil være nok voksne til at tage hånd om det enkelte barn.

Vi har svært ved at forstå, hvordan et attraktivt lokalsamfund understøtter børns læring 
og trivsel og sammenhæng med så store forandringer, som udkastet beskriver. Børnene 
skal nu forholde sig til mange flere voksne. Voksne som ikke altid har meget med deres 
hverdag at gøre. Hvis FO personale skal tage imod vuggestue, børnehavebørn og 
skolebørn, hvordan skal det give tryghed, nærhed og sammenhæng i børnenes hverdag?

Når vi ser på de kommunale institutioner i Gribskov kommune, er der rigtig mange af 
dem, der ikke er velfungerende. Ledelsen bliver sygemeldt, ansatte sygemeldes, 
forældrene er utrygge og utilfredse. Børnene er de store tabere, da de faste trygge 
rammer med gode læringsmiljøer forsvinder. 
Hvorfor er det et alternativ til en meget velfungerende selvejende institution som 
Sandslottet?

Vi ønsker at forblive selvejende og dermed velfungerende! 

----

Ungdomsskolens LU
Ungdomsskolens LU har ingen kommentarer til Høring: Budget 2015-18, attraktive 
lokalsamfund og forslag til budgetreduktioner

----

LU ved Sankt Helene Skole

Vedr.: Scenarie for attraktive lokalsamfund. 

LU ved Sankt Helene skole er positivt indstillet over for mulighederne for at etablere 
bæredygtige, attraktive lokalsamfund i Gribskov kommune. 
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Vi vil gerne bidrage med endnu mere nytænkning, og vil forslå, at Bakketoppen flyttes 
ind på Sankt Helene Skole i den sammenhæng. Vi kan se flere fordele heri, f.eks. på 
personaleområdet, i brug af faglokaler og industrikøkken til skolemad. Der er pt. ca. 55 
børn i Bakketoppen. Vi kan f. eks. foreslå, at de ledige lokaler på Bakketoppen bruges til 
specialpædagogiske formål.

Vi ser gerne, at der også kommer et maget tættere samarbejde og fællesskab mellem 
daginstitution og skole i Tisvilde, som en helhedsorienteret løsning til opretholdelse af 
skoletilbuddet i dette lokalmiljø.

Der er naturligvis visse ting, der kan vække bekymring, og som må sikres, hvis det 
samlede projekt skal lykkes.

Det er f.eks. af afgørende betydning, at der er daglig ledelse på alle matrikler.
Med så lille en skoleafdeling ser vi en udfordring i at leve op til det faglige niveau og mål 
for Gribskov kommune og i læringsreformen.

Vi frygter store problemer med rekruttering af lærere, især når arbejdet indeholder 
pendling mellem afdelingerne, hvilket også vil belate det psykiske arbejdsmilø.

Vi kan se en fordel i at samle administrationen områdevis, men det vil være nødvendigt 
at få ens IT-system for de 0-12-årige – eller i virkeligheden for de 0-16 årige.
På det tekniske og bygningsmæssige område er vi overbeviste om, at besparelsen vil 
sænke serviceniveauet. Det bør meldes klart ud.
Det skal sikres, at den løbende vedligeholdelse, som nu er af god standard, ikke bliver 
så mangelfuld, at det på sigt bliver dyrt!
Det vil være en fordel, at samme personale (pedeller) det lokale område – og her 
tænker vi alle områdets institutioner – i Vejby f.eks. også Trongården – inden for de 
nuværende ressourcer. Vi undrer os over, at det kan betale sig, at der køres så meget.

Vi har allerede erfaringer med, at det giver god mening og besparelser uden væsentlige 
ulemper, at samarbejde om fælles åbning/lukning/ferie.

Vi anbefaler, at gæstedagplejen kommer ind i daginstitutionsregi, som børnene kender 
far legestue og brobygning, og som også bør varetage dagplejekonsulentfunktionen.
Vi forstår den økonomiske nødvendige tilpasning af antallet af daginstitutioner, men 
forudsætter, at der fortsat er pasningsmuligheder lokalt jf. attraktive lokalområder.

Vi finder det indlysende at tilpasse skoledistrikterne i forhold til transporten.

Vedr. Prioriteringskatalogets øvrige punkter:

Der er uden tvivl potentiale til at gøre tingene anderledes og mere effektivt i de 
attraktive lokalsamfund og der bør være politisk mod til at lade hvert område finde sin 
løsningsmodel (og hente gevinsten/besparelsen) for f. eks.ferier og åbningstider. 
(pkt. 9 og 12)

Med hensyn til lavere normering er det urealistisk, at besparelsen kan virkeliggøres i 
2015 (opsigelsesvarsler) – så det giver voldsomme konsekvenser i 2016, hvor den røde 
bundlinie far i år så skal rettes op. Dårligt forslag i 2015.

Vi tager afstand fra den ændrede tildelingsmodel – jf. bemærkningerne om kvaliteten i 
skoletilbuddene i de attraktive lokalsamfund. Det er bydende nødvendigt, at der tilføres 
midler til at drive en klasse på hver årgang på mellemtrinnet. En besparelse af den 
størrelse, som omtales i bilaget – mere end 720000 kr. på Tisvilde afdeling – vi have 
uoverskuelige konsekvenser.
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På Sankt Helene Skole har vi allerede aldersintegreret undervisning i indskolingen, 
ligesom vi arbejder med holddannelser på tværs af klassetrin. Hvis tildelingen reduceres 
med 720.000 = ca. 2 lærerstillinger, er det ikke til at se, hvordan vi skal leve op til 
undervisningskravet. 
En beskæring i lærerstaben vil samtidig gøre det faglige miljø meget sårbart, true 
kvaliteten i undervisningen, kræve flere ”pendlerlærere”.

Vi støtter, at eleverne i så høj grad som muligt benytter offentlig transport, ligesom det 
er en god ide at lave fælles indkøb mv. for skolebib og folkebibliotek.

----

Græsted Børnehuses forældrebestyrelse

Vi har læst det fremsendte materiale. Overordnet set finder vi at prioriteringen af midler 
til større anlægsinvesteringer i ikke-akutte tiltag (springhal, ny vej mellem Græsted og 
Gilleleje) samtidig med at der skal spares ikke ubetydelige beløb, er højst 
uhensigtsmæssig og ikke vækker tillid til den evne til prioritering, som bør være til 
stede. Vi finder det dybt betænkeligt, at der spares på kerneydelserne, mens der 
investeres i diverse prestige-projekter. 

Vi finder det desuden stærkt bekymrende, at det kun er 0-6 års området, hvor der 
foreslås besparelser på så basale ydelser som åbningstid og normering. Vi er enige i, at 
det er vigtigt at bevare de små skoler, men ikke på bekostning af trivslen for børn i 
daginstitutioner og småbørnsfamilier generelt. Især forslagene om forringelser i 
åbningstid og normering, samt indførelse af lukkeuger, strider i høj grad mod visionen 
om at være en attraktiv kommune for børnefamilier. Vi ønsker at besparelserne findes 
på områder, der ikke så direkte forringer kerneydelsen, og i stedet henter pengene på 
f.eks. anlægsudgifter eller administration.

Vi er overordnet enige i visionen for de attraktive lokalsamfund, men ved nærlæsning af 
de forslag, der skal lede til etableringen, ser vi ikke visionen genspejlet i disse. 
Tværtimod oplever vi en modstrid mellem de beskrevne visioner og de foreslåede tiltag. 
Vi ser ikke på det foreliggende grundlag den ellers fine vision ført ud i livet til gavn for 
hverken børn, forældre eller personale. I stedet kunne vi frygte at implementeringen af 
visionen vil få endnu flere til at fravælge de kommunale tilbud, og i sidste ende 
kommunen.

Til de enkelte forslag i sparekataloget har vi følgende bemærkninger:

 1. Ideen er overordnet god, men enkelte elementer, f.eks. omkring pendlende 
lærere og gæstedagpleje, er uhensigtsmæssige pga. trivsel (tryghed og 
kendte ansigter for børnene, arbejdsmiljø og samarbejde for personalet). 
Besparelsen på ledelse er meget stor, og vi har svært ved at se hvordan den 
kan udmøntes uden at det går ud over kvaliteten.

 2. Vi kan bakke op om udskydelsen, men håber at se tiltaget på et senere 

tidspunkt.

 3. Vi kan bakke op om dette
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 4. Vi kan bakke op om dette

 5. NEJ! Det vil betyde 3 timer mindre pr. dag i bemanding, hvilket vil skulle 
tages i ydertimerne, hvor bemandingen i forvejen er lav. Det er ikke 
forsvarligt i forhold til konflikthåndtering, inklusion mv. Desuden bemærker vi, 
at besparelsen ikke vil kunne udmøntes i 2015, da varsler for 
opsigelser/ændringer i arbejdstid ikke vil kunne overholdes. 

 6. Vi kan bakke op om dette

 7. Vi synes det er en dårlig ide, da det bliver endnu vanskeligere for læreren at 
ramme det rigtige niveau for gruppen uden at skulle dele i A-B-C-hold, da der 
kan være langt mellem elevernes udviklingstrin. Vi ser også en bekymring i 
form af mange gruppeskift for eleverne, hvilket medfører utryghed

 8. Vi finder forslaget fornuftigt i forhold til idræt, og de kreative fag. Vi ser en 
udfordring for trivslen i klasserne med hyppig udskiftning i 
gruppemedlemmerne (giver reduceret tryghed for børnene), hvis forslaget 
udstrækkes til alle fag.

 9. Vi finder forslaget ubetinget dårligt. Det er et stort indgreb i den personlige 
frihed for både forældrene og personalet, at ferieperioder på den måde skal 
dikteres. Desuden vil forældrene skulle betale for en ydelse (pasning) som de 
ikke kan få: Nødpasning er ikke et acceptabelt alternativ for de fleste, da det 
vil være ensbetydende med ukendte rammer og ukendte voksne (meget 
utrygt for børnene og dermed også for forældrene). Kan få flere til at 
fravælge de kommunale tilbud. Forslaget vil ikke kunne effektueres i 
sommeren 2015, da ferien er planlagt og godkendt, og varsler for ændring af 
godkendt ferie ikke kan overholdes. 

 10. Vi finder forslaget ok, såfremt det giver mening i forhold til efterspørgslen 
hos forældrene, og de overenskomstmæssige vilkår, herunder varsler, kan 
overholdes. 

 11. Vi kan ikke støtte dette, da timerne tages fra daginstitutionernes børn, 
idet der ikke tildeles ressourcer til opgaven. Især i et distrikt som vores, hvor 
der er mange dagplejere, vil opgaven tage en fuldtidsvoksen fra børnene.

 12. NEJ! Et ubetinget dårligt forslag, der alene har til hensigt at stresse 
allerede pressede børnefamilier yderligere. Vi er en 
udkants/pendlerkommune, og skal vi kunne tiltrække udflyttere med job i 
København må vi som minimum tilbyde rammer der gør det muligt at kunne 
pendle til sit arbejde uden at blive yderligere presset (og gerne også tilbyde 
gode rammer for at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen). Ellers vil 
familierne vælge kommunen fra. Forslaget harmonerer desuden ikke med de 
attraktive lokalmiljøer, og vil ikke bidrage til et stigende børnetal i 
kommunen. 

 ----

LU – Nordstjerneskolen

Generelt:
Flere af elementerne i prioriteringskataloget er vanskelige at tage stilling til, da det ikke 
er konkretiseret, hvordan besparelserne specifikt skal udmøntes. LU foreslår, at man 
samtidig med besparelserne reviderer de meget ambitiøse mål i læringsreformen og 
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definerer et lavere serviceniveau, da det reelt vil blive konsekvensen af så omfattende 
besparelser. De højere klassekvotienter og det lavere serviceniveau kræver politisk 
opbakning for medarbejderne, der skal møde borgeren hver dag.

Besparelserne i 2015 synes urealistiske, da besparelserne formentlig vil kræve 
afskedigelser af medarbejdere, der ofte har lange opsigelsesperioder.

1. Attraktive lokalsamfund:
LU vurderer, at det pædagogiske projekt omkring attraktive lokalsamfund er en god idé, 
og vi ser frem til at udvikle det. Det er dog en stor bekymring, at det er blevet et 
spareprojekt. Og væsentligst af alt er det uklart, hvordan besparelsen konkret skal 
udmøntes. Hvilke konsekvenser har det helt konkret, at der spares knap 4 mio. på 
ledelesdelen – det er vanskeligt at give et høringssvar på denne del, når man ikke 
konkret ved, hvordan ledelsen skal organiseres. 

Et opmærksomhedsområde skal være, at stordrift i ydertimerne kan blive en forringelse 
af kvaliteten for borgerne, da det ikke er sikkert, at man bliver mødt af en kendt voksen. 
Det vil formentlig også betyde, at meget af det uformelle forældresamarbejde, der 
foregår ved aflevering og hentning ikke længere finder sted her, men skal finde sted på 
andre tidspunkter – altså en besparelser, der giver mere arbejde på et andet tidspunkt.

Distriktsændringerne giver god mening geografisk, men hvis det er geografien der er 
styrende, kan det undre, at Skærød ikke er taget med.

2. Udskyde etablering af Gribskov Akademi:
Det er en god idé at udskyde, når der skal spares.

3. Flest mulige børn kører med Movia
Det er en god idé.

4. Fælles indkøb skole- og folkebibliotek
På Nordstjerneskolen er indkøbene i forvejen fælles.

Hvis det er en besparelse på det beløb, som skolen hvert år betaler til folkebiblioteket 
skal man anstændigvis lade biblioteket indgå i høringen. Hvis det er fordi man ønsker, at 
alle skal bruge de samme undervisningsmaterialer, skal det konkretiseres, da det er 
skolebestyrelsens kompetence.

5. Lavere normering i dagtilbudene
LU kan frygte, at det betyder, at flere og flere elever vil begynde i skole med dårligere 
forudsætninger, hvis der spares på dette område. Derudover vil dette ramme de børn 
med de dårligste forudsætninger hårdest.

6. Ændre tildelingsmodel på skoleområdet
Det er en udhuling af budgetterne på de store afdelinger, da det i praksis bliver 
ressourcer herfra, der må finansiere opretholdelsen af klasser på de små afdelinger. Det 
hænger ikke sammen med, at man politisk vil prioritere de attraktive lokalsamfund.

7. og 8. Aldersintegreret undervisning i indskolingen/fleksible klasser og 
gruppestørrelser
Igen er der en manglende konkretisering af, hvordan besparelserne forestilles at blive 
udmøntet. Det kan kun opfattes som en udhuling af budgetterne uden at tage politisk 
stilling til serviceniveauet. Der vil være færre ressourcer pr. elev. Dermed dårligere 
mulighed for at differentiere og inkludere.

På Nordstjerneskolen er der allerede aldersintegreret undervisning i indskolingen, og 
erfaringen er, at forudsætningerne for at lave en differentieret undervisning og et 
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inkluderende læringsmiljø er at bevare de eksisterende ressourcer, selvom der på 
stamholdet er flere elever. 

LU forudser, at færre børn vil kunne inkluderes ved en beskæring af ressourcerne, 
hvilket giver flere udgifter til at placere børn i eksterne tilbud.

9. To lukkeuger i sommerferien for daginstitutioner
Denne besparelse er tidligere foretaget på FO

10., 11. og 12.
Ingen kommentarer

----

LU Gribskov naturbørnehave

Hermed svar på de 12 forslag

Først vil vi gerne udtrykke vores beklagelse over meget kort svarfrist, at det udsendte 
materiale ikke virker uddybende og at der meget sent i forløbet er kommet uddybende 
materiale

1. Attraktive lokalsamfund

Vi kan på ingen måde være uenige om vigtigheden af at skabe attraktive lokalsamfund. 
Men i det udsendte materiale ses fokus som værende på økonomisk optimering og ikke 
et fokus på høj faglighed, klare værdier, nytænkning og visioner, ikke mindst nærhed og 
omsorg. Vi ser samtidig en forældregruppe som med lavere normering i dagtilbud, 2 
lukkeuger i sommerferien, kortere åbningstid, absolut ikke af praktiske årsager har 
mulighed for at bosætte sig i et attraktivt lokalsamfund.

Det står meget uklart hvordan nyeste videnskabelige undersøgelser omkring 
centralisering af institutioner har nogen som helst plads i det udleverede materiale. (se 
side 3+4)

Vi oplever stor bekymring hos forældre der ikke kan se understøttelsen af deres barns 
udvikling i et scenarie hvor deres børn i vuggestuealderen kan ”risikere” at blive 
afleveret til et helt nyt menneske som ellers ikke har kontakt til deres barn i hverdagen 
ellers, og har meget svært ved i denne situation ud fra en pædagogisk betragtning at 
berolige dem.

Ser attraktive lokalsamfund som et stor mulighed for også at ”afhjælpe” de udfordringer 
der er på 0-6 års området de kommende år, men så skal tydelige værdier og faglighed 
gøre det attraktivt, så forældre fremover ikke har svært ved at træffe valget: blive i det 
kommunale tilbud i lokalsamfundet og ikke foretrække et privat tilbud.

Vi kan derfor ikke bakke op om forslaget som det er beskrevet i materialet

3. Oplever at børn der møder kl. 8 i skole bliver afhentet med skolebus over en time før 
skolestart. Det er ikke et alternativ i forbindelse med de lange skoledage. Fin ide at lade 
de børn der kan køre med Movia, men alternativet til dem der ikke kan det skal være 
”anstændigt” det er afhentning med skolebus kl 6.52 ikke. Vi bakker derfor op om 
forslaget med hensyntagen til de børn der er ramt af meget tidlig skolebuskørsel

5. Kan under ingen omstændigheder bakke op om en nednormering i dagtilbud for de 
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3-5 årige. Oplever i den grad børn som har brug for nærvær, omsorg, og voksne der har 
tid og lyst til dem, det vil en nednormering gøre meget svært, og vi kan frygte at børn 
med særlige behov såvel som velfungerende vil blive tilsidesat.

6.vi bakker op om forslaget. Dog med den tilføjelse at vi er direkte berørte og det 
udsendte materiale for os ikke er nok til at give et velbegrundet svar.

7+8.Vi bakker op. Men understreger at man bør holde sig indenfor en fornuftig 
klassekoefficient. Der er skoler i Gribskov kommuner hvor dette kan give mening men 
ønsker ikke at se skoler med elever sammenbragt på tværs af alder i størrelsen 33-35 
elever(det findes der i Gribskov kommune)

9. Meget beklageligt at personalets ferieønsker ikke kan tilgodses med de 2 lukkeuger. 
Vi ser os som et personale der yder gevaldigt, så skal der også tilgodeses ved ferier. En 
væsentlig gruppe forældre vil blive meget presset i afholdelse af ferie. Det tilgodser ikke 
det enkelte barn. Vi bakker ikke op om forslaget.

10. Igen en forrringelse af tilbuddet til forældre. Som ikke gør det mere attraktivt at 
være bosiddende i Gribskov kommune, og ikke understøttes i ideen om attraktive 
lokalsamfund.

11. Hvis ikke der medfølger den rette mængde resourcer er det en umådelig stor 
”belastning” at ligge på institutionslederne, man kan frygte at en institutionsleders 
arbejdsopgaver bliver så ”mangfoldige” at nærheden til det daglige pædagogiske arbejde 
forsvinder. Vi kan ikke bakke op om dette forslag.

12. De mindre institutioner, har brug for at profilere sig selv for at tiltrække børn fra 
kommunen. Kan frygte at forældre desværre er nødt til at vælge institution ud fra 
praktisk/logistiske årsager i stedet for det valg hvor man handler ud fra hvad der passer 
det enkelte barn og dets familie bedst Vi bakker ikke op om forslaget.

Vedrøring Høring Bilag 1 Uddybning af scenariets elementer.

Attraktive lokalsamfund.

Overskriften kan vi alle være enige i .

Hvordan vi så skaber attraktive lokalsamfund, kan der være forskellig opfattelse af.

At samle dagtilbudsbørn og 0. til 6 klasse på samme matrikel under samme ledelse 
betyder en stor centraliseret  institution.

Inden man går i gang med en så omfattende omstrukturering af hele området bør man 
gennemtænke konsekvenserne grundigt.

Der er netop offentliggjort den første store videnskabelige undersøgelse af hvad 
centralisering egentlig betyder for børnene.
Rapporten er udarbejdet af lektor Grete Krag-Muller og professor Charlotte Ringmose .

Den konkluderer, at børnene generelt trives dårligere i de store institutioner, samtidig 
med de har ringere muligheder for at lære og udvikle sig.

Det kan derfor ikke være den vej vi skal gå, hvis vi ønsker at børnenes læring og trivsel i 
Gribskov skal understøttes.

Når daginstitutionerne flytter på skolerne forventes bedre udnyttelse af personale 
ressourcer på tværs.
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Den omtalte rapport viser, at man i de store institutioner ikke får udnytter muligheden 
for at give faglig sparring til hinanden. Det er der ikke tid til. Ifølge undersøgelsen er det 
også sværere i de store institutioner at omsætte pædagogiske målsætninger til praksis 
på alle stuerne, fordi det er vanskeligt at udvikle en fælles kultur blandt mange 
pædagoger, og fordi ledelsen befinder sig længere væk fra dagligdagen på stuerne.

Udnyttelse af arealet.

Undersøgelsen viser endvidere, at selv om der er fællesareal og værksteder i de store 
institutioner , bliver de sjældent brugt, fordi det kræver logistisk organisation at booke 
rummene og flytte børnene. I stedet holdes børnene oftere inden på stuerne, som er 
mindre end i de små institutioner.
med færre end 50 børn.

Hvordan forestiller man sig i øvrigt, at det udendørs legeareal skal være for f.eks. 
vuggestue børnene i skolen ?
Mon ikke der også skal påregnes anlægsudgifter til udendørs legeplads til både 
børnehave børnene og vuggestue børnene ?

Normeringer.

Der stilles forslag om at normeringerne kan gøres lavere i dagtilbud.

Rapporten påpeger at der i snit er 4 til 5 børn mere i gennemsnit en børnegruppe på 
store institutioner.
 
Samlet betyder det der er flere børn på mindre plads i de store institutioner i forhold til 
de små.
Det skaber ofte konflikter.

Hvorfor skære ned i normeringerne, når der på regeringsplan tales om at normeringerne 
er for lave og skal op ?

Man har oven i købet afsat pulje til at søge midler fra for kommunerne.
Har man søgt midler i 2012? og i 2015 ? i Gribskov kommune ?

Mulighed for at udnytte personaleressourcerne på tværs ved åbning og lukning, hvor der 
kan bruges færre personaletimer.

På alle daginstitutioner i kommunen er personaleressourcerne allerede afpasset således 
at der anvendes mindst muligt ressourcer i yder timerne. Det er en nødvendighed for 
overhovedet at dække hele dagen ind personalemæssigt.

Der er netop færdiggjort et forskningsprojekt ”Barnet i Centrum” af Ole Henrik Hansen, 
adjunkt.phd. Ved institut for uddannelse og pædagogik på Århus universitet.

Han har særligt beskæftiget sig med modtagelse i vuggestuer, og understreger 
betydningen af at afleveringen foregår til kendt personale gerne en stuepædagog,og at 
der er tid til det.

Det er svært at forestille sig at det skulle være trygt for børn fra 0 til 3 år at blive 
afleveret om morgenen til personale fra skolen,som de ellers i det daglige ikke omgås.

Følgende udtalelse fra Lektor Grete Krag Muller er værd at have med i overvejelserne 
når man skal tænke nye visioner inden for området :
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”Det er de svage relationer mellem børn og voksne i de store institutioner, der er et af 
de meste graverende problemer.
Det er ikke sådan, at børnene aldrig får nærvær i en stor institution. Men der er bare 
mindre af det. Når pædagogerne på flere tidspunkter af dagen er sammen med mange 
børn, de ikke rigtigt kender ,og børnene er sammen med voksne som de heller ikke 
kender,udtynder det jo nærværet.”

----

LU Troldehøjen

5.
Vi kan ikke forestille os en dagligdag med færre personaler, hvis vi skal kunne leve op til 
både nationale-og kommunale mål. Vi opfordrer børneudvalget til, at  antallet af 
institutioner rettes til, så det passer til det faktiske behov, samtidig med planerne om 
etableringen af en ny privat børnehave også indtænkes.

9.
Vi kan godt tilslutte os to lukkeuger i sommerferien, dog kan det ikke lade sig gøre i 
2015, da ferieplanen allerede er lagt.

Høring fra Bestyrelsen
Jette og Maibritt orienterer fra et møde med Børneudvalget vedr. Attraktive 
Lokalområder. Fokus havde dog været meget på det netop udsendte sparekatalog.

nr. 9
Bestyrelsen i Troldehøjen kan acceptere en uges ferielukning, men foreslår, at den 2. 
uge vil være lukket men med en institution i Arresø åbent, og bemandet med personaler 
fra alle Arresø´s institutioner, så børnene møder personale de kender

nr.5. Vi kan ikke gå ind for, at normeringen nedsættes, hvis vores børn skal have 
mulighed for at udvikles optimalt, og tilbudet skal kunne leve op til de mål Gribskov 
kommune har for børnene fra 0-18 år: " Alle børn skal lære mest muligt".

nr.8  Ok

nr.10. Ok.

nr. 11. Ok.

nr. 12. Vi er ikke interesserede i ændret åbningstid, da vi gerne vi formå at være 
konkurrencedygtige med nye private tilbud.

----

MED-udvalg i Gilbjerg børnehuse

Vi er chokerede over, at erfare at der igen mangler penge på Børneområdet. Vi synes vi 
allerede tilpassede sidste år. Vi var positivt stemt overfor, at lukke Gilleleje børnehave 
og troede egentlig derved, at vi havde gjort en del for, at spare og rydde en bygning, 
der så kunne sælges og man dermed kunne få penge i kassen.

I forhold til normeringen, kan vi slet ikke genkende den normering som i opstiller. Selve 
faldet i normeringen lyder umiddelbart ikke så slemt fra 5,46 time til 5,30 timer pr. barn 
i børnehavealderen, men vi kan ikke genkende normeringen, da det ikke er en reel 
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normering, men regnet ud på gennemsnitslønnen. Det betyder, at vi for hvert 
børnehavebarn, reelt får tilført, hvad der svarer til 3,67 timer pr. uge pr. barn. Dette 
skyldes at timelønnen er høj på grund af anciennitet.

Set med dagpleje øjne forstår vi godt at dagplejen gerne vil bevare gæstefunktionen hos 
dagplejerne selv. Dermed bakker vi op om, at gæstefunktionen nedlægges i Gilleleje. Vi 
synes dog ikke det hænger sammen, at vi skal varetage tilsynet med 7 dagplejer på 17 
konsulenttimer i Gilleleje-området, som skal nednormeres med 25 %, så vil vi gerne 
sikre, at vi har samme normeringer, som i de andre områder til konsulentfunktionen.

Vi har fået at vide, at de kommende besparelser ikke skulle koste stillinger, men alene 
nedgangen i normeringen, vil i Gilbjerg børnehuse betyde 3,6 stillinger.
Dertil kommer de andre forslag, der ligeledes vil koste stillinger som lukket 2 uger i 
sommerferien.
Denne besparelse med 2 lukkeuger er helt urealistisk, at gennemføre i 2015, både 
forældre og personale har allerede planlagt ferie og det er svært at se, hvordan man skal 
kunne varsle det i god nok tid og få det til at hænge sammen. Vi skal følge ferieloven 
som alle andre.
Ideen med lukkeuger er sådan set god nok, idet det så sikrer, at alle børn får noget 
ferie, men den ene lukkeuge havde man allerede sparet ved, at barbere 2 % på driften 
for nogle år tilbage. Denne besparelse har institutionerne for egen regning, rullet tilbage 
og nu vil man så tage de samme penge en gang til og vi må formode at det denne gang 
vil betyde 4% af budgettet.

Ideen med, at differentiere og ændre åbningstid i forskellige huse kan vi godt tilslutte 
os. Det giver mulighed for forskellighed i særdeleshed i forhold til de små huse, som har 
svært ved, at få det til at løbe rundt med få medarbejdere og lang åbningstid.

I forhold til forslagene om attraktive lokalsamfund, synes vi det er lidt ærgeligt, at der 
ikke ligger prognoser for hvordan de fremtidige børnetal ser ud på de små lokale skoler. 
Det er svært at tage stilling til, når man ikke kender tallene i forhold til antallet af børn. 
Vi har svært ved, at tro på at børnetallet ligefrem skulle være stigende, når det alle 
andre steder er nedadgående og dermed giver det ikke mening med store 
nyinvesteringer, hvis man ikke kender det fremtidige børnetal i disse lokalområder. 

I vores område, kan vi se et fortsat faldende børnetal og vi forudser, at vi er klar til, at 
lukke endnu et hus i efteråret 2016 her i Gilleleje.

----

LU Gribskolen

LU På Gribskolen vil gerne give udtryk for, at det er en meget vanskelig opgave at tage 
stilling til det udsendte prioriteringskatalog, både fordi

- det er vanskeligt for os at se, hvordan mange af de skrevne beløb er fremkommet
- og fordi vi ikke kan se, at der besparelsesmuligheder på Gribskolen, da vi kører med en 
meget anstrengt økonomi.

Punktet omkring børnebyer vil vi gerne kommentere på: Vi synes stadig, at tanken om 
en børneby på Tingbakken er både pædagogisk progressiv og positiv for bevarelse af 
lokalmiljøet. De indlagte besparelser allerede i år har vi svært ved at overskue.

Anbefaler man to lukningsuger på daginstitutioner, følger vi meget gerne trop med to 
lukkeuger på FO.

Vi vil afholde os fra at gå ind i drøftelsen af områder, der ikke berører os.
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----

FOA Nordsjælland 

Skal børnene igen betale for overforbrug, investeringer i veje, springhal, idræt og 
fornyelse af bymidte? Det mener vi ikke i FOA. 
Først og fremmest så ønsker vi at gøre opmærksom på, at vi mener det er en meget 
kort høringsperiode. 

FOA finder det ikke i orden, når medarbejdernes ikke får ordentlig tid og mulighed til at 
bearbejde politiske forslag. FOA er af den opfattelse, at besparelsesforslag skal gives på 
et så tidligt tidspunkt og på en sådan måde, at medarbejderne har god tid til at drøfte 
forslaget for efterfølgende at kunne give deres synspunkter og forslag til processen. 
Endvidere finder vi det meget beklageligt, at der i høringsperioden er kommet dumpende 
supplerende materiale. Vi finder at det er en uskik, og at det skaber uro samt opleves 
som manglende overblik. Det skaber utryghed. 

Rammebesparelserne, der politisk lægges op til, rammer dagtilbudsområdet meget 
hårdt, fordi FOA oplever, der i forvejen er trange vilkår. FOA finder det 
uhensigtsmæssigt at ”grønthøster” metoden endnu engang tages i brug. I stedet for 
mener vi, at politikerne skal sørge for en ordentlig økonomisk styring, som ikke lægger 
op til, at områderne/institutionerne selv skal finde besparelserne. 

Attraktive lokalsamfund 
I forhold til det udsendte notat med scenariet: ”Et sammenhængende børneområde i 
attraktive lokalsamfund” har FOA med interesse læst notatet endsige forsøgt at holde 
rede på alle de forskellige politiske meldinger, der kommer fra kommunens politikere i 
pressen. FOA håber, at politikerne vil sikre bæredygtige områder i fremtiden, hvor det 
pædagogiske personale får ordentlige ansættelsesvilkår. En løsning på lang sigt, hvor 
der en pædagogisk ledelse og politisk et øget fokus på fred og ro for at få skabt et 
ordentligt arbejdsmiljø samt børnemiljøer til børnenes fordel. 

Lavere normering dagtilbud, to lukkeuger i sommerferien i daginstitutioner m.m. 
Vælges det politisk, at der skal være en dårligere normering i dagtilbud, er det FOAs 
holdning, at det vil påvirke kvaliteten i det arbejde det pædagogiske personale udfører. 
Forældre vil opleve det som problematisk at skulle acceptere lukkeuger samt kortere 
åbningstid. 
Det der spares vil yderligere belaste det pædagogiske personales arbejdsmiljø. Udførslen 
af kerneopgaven er i forvejen voldsomt udfordret af mængden af 
dokumentationsarbejde samt den i gennem tiden svungne sparekniv. 

Her håber vi, at politikerne påtager sig ansvaret med at definere, hvad det pædagogiske 
personale ikke skal lave? 
Det er FOAs oplevelse, at det pædagogiske personale i forvejen er presset, og at en 
reduktion i personale vil betyde, at der pr. barn vil være endnu mindre tid. 
De besparelser, der nu lægges op til tager vi afstand fra, det vil betyde, at det bliver 
endnu sværere for det pædagogiske personale at løfte kerneopgaven forsvarligt. Nemlig 
at give børnene den kvalitet i deres dagligdag og hjælp og støtte til videre at kunne 
klare fremtidens forventninger til dem. 

Det vælter om ørerne på os alle med rapporter og analyser, der fortæller, at børn har 
brug for omsorg, opmærksomhed og relationer. Det er disse væsentlige forhold, der hele 
tiden påvirkes og kun til det dårligere. 

Dagplejere ansat på reduceret tid 
Vedrørende reduceret tid; her overholder forslaget ikke overenskomsten. FOA mener, at 
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dette giver en mindre fleksibel ordning for forældrene, endvidere vil det betyde en større 
lønnedgang for de dagplejere, som bliver ramt af skulle sættes ned i tid, hvis de ønsker 
at tage imod denne ændring i deres ansættelsesforhold. 
Selve dagplejens gæstepleje vil også blive mindre fleksibel pga. de færre timer i forhold 
til, at få gæsteplejen til at gå op. Sidst og ikke mindst vil det betyde yderligere 
administration. 
FOA finder, at dette er en forringelse af dagplejen, som gør det til et mindre bæredygtigt 
dagtilbud. 

FOA noterer sig, at der er en politisk vilje til at bevare Dagplejen og at forældrene også i 
fremtiden skal have muligheden for at kunne vælge dette tilbud. Det vil vi gerne kvittere 
for. 
Vores bekymring er der dog stor alligevel i forhold til de tiltag, der forslås med hensyn til 
at lægge Dagplejen under daginstitutionernes ledelse, blandt andet ved at de meget 
dygtige dagplejepædagoger forslås sparet væk 
Underlægges Dagplejen daginstitutionerne vil det betyde, at der sættes gang i en meget 
uheldig udvikling for Dagplejen, fordi Dagplejen bliver usynlig som tilbud. FOAs erfaring 
er, at én ”central” samlet ledelse af Dagplejen fastholder Dagplejen som et selvstændigt 
tilbud. 

Dagplejen er i Gribskov kommune et dagtilbud med høj forældretilfredshed, dette til 
trods for at Dagplejen de senere år har stået for rigtig meget kapacitetstilpasning. Det er 
Dagplejernes fortjeneste, da de er meget dedikerede ildsjæle, som værner om 
Dagplejen, som det tilbud det er, et lille trygt hjemligt miljø. 

Dagplejekonsulentfunktion i daginstitutioner 
Gribskov har en Dagpleje som netop har fået et meget flot forældretilfredshedsresultat. 
Det fortalte I selv glædesstrålende om i Pressen. 
Det vil I nu sætte over styr ved at fjerne dagplejepædagogerne, som for Dagplejen er 
yderst væsentlige med deres tilsyn, pædagogiske supervision samt sparring. De er 
garanten for kvaliteten. De sikrer blandt andet den bæredygtige styring af Dagplejen. 
Vores påstand vil være, at I vil ende med et gråt mix af tilbud. 
Dette vil få alvorlige konsekvenser for Dagplejen. 

Såfremt det politisk besluttes, at gennemføre disse besparelsesforslag, og det får 
personalemæssige konsekvenser for FOAs område, er det vores opfordring, at 
kommunen arbejder for genindplaceringer af eventuelt berørte ansatte, samt sikrer de 
bedst mulige vilkår for kommunens ansatte. 

----

Søborg Private Børnehave
Det er med stor bekymring vi nu ser meget drastiske nedskæringer på  
dagpasningsområdet. 
At opretholde en ordentlig kvalitet vil være meget vanskeligt, såfremt der skæres i 
normeringen.
Vi mener, set ud fra resultaterne af BTU én, at der er brug for de mindre institutioner, 
da det er dem der fremkommer med meget fine resultater.

Vi har forholdt os til følgende:

1 Attraktive lokalsamfund.

Søborg Private Børnehave ønsker fortsat at forblive en selvejende institution og ønsker 
ikke at blive lagt ind på samme matrikel som de øvrige institutioner i Esrum- Esbønderup 
området. Vi ønsker fortsat at være en del af Esrum-Esbønderup området og forsætte 
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vores samarbejde, som vi har været og stadig ønsker at være en del af.

2. Ok at udskyde Gribskov Akademi 

3. Ok at flere børn køre med Movia.

4. Ok med fælles indkøb mv. skole og folkebibliotek.

5. Vi kan absolut ikke anbefale en lavere normering i dagtilbud. Det vil gå ud over 
kvaliteten, og især for de udsatte børn, og intentioner i forhold til inklusion, vil ikke 
kunne opretholdes, hvis der bliver færre hænder.

6. Ingen kommentarer

7. Ingen kommentarer

8. Ingen kommentarer

9. Ok med to lukkeuger i sommerferien i daginstitutionerne.
Dette kan imidlertid først indføres i 2016 i henhold til ferieloven.

10. Ok med dagplejer ansat på deltid.

11. Vi kan ikke anbefale at dagplejekonsulent funktionen lægges ud til daginstitutionen 
uden kompensation.

12 . Ikke relevant

----

LU Græsted Børnehuse

Vi tager skarpt afstand fra de besparelser, der er fremlagt i Prioriteringskataloget.

Vi stiller os undrende overfor, at rammebesparelserne skal ses som en forudsætning for at kunne 
investere i f.eks. en ny springhal til gymnastik og idræt i Helsinge, en ny skole i Gilleleje m.fl., når vi 
kan læse at det får store konsekvenser for vores børn i kommunens dagtilbud bl.a. på grund af lavere 
normering, kortere åbningstid, flere lukkeuger og dagplejekonsulent funktionen, der ønskes lagt ud i 
institutionerne.Vi frygter for den kerneydelse, vi er stolte over at kunne give børnene i vores Børnehus.

Vi er desuden bekymrede for Gribskov Kommunes dagtilbud, når forskning viser ulemperne ved store 
institutioner og stordrift, at børnene bliver tabt. samtidig med viden om, at 20 %  af vores unge, der 
forlader Folkeskolernes 9. og 10.klasse  i Gribskov Kommune ikke kommer i gang med en 
ungdomsuddannelse. Dette vil vi gerne bidrage til ændrer sig, men vi har svært ved at se, hvordan det 
kan lade sig gøre på baggrund af de forslag til besparelser, der er sendt i høring.

Vi frygter også for en stigning indenfor såvel korttids som langtids sygdom blandt institutionernes 
personale, da forskning også viser, at lav normering er en væsentlig faktor til at flere personaler bliver 
syge og flere skifter job. Denne forskning støttes af Arbejdsmiljøfonden.

Korte kommentarer til de 10 forslag i Prioriteringskataloget :

1. Vi understøtter tanken om attraktive lokalsamfund, da den fra en pædagogisk vinkel 
understøtter forskning om børns overgange, læringsmiljøer etc. 

Der skal ske en lige vægtning af skole og dagtilbud, der skal derfor fastholdes to ledere på 
samme niveau; der sammen med de daglig ledere, afdelingsleder etc. udgør et lederteam. 
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Gæstepleje kan tænkes ind i de mindre områder, ikke de store. Det er vigtigt at fastholde et 
trygt miljø i forhold til denne pædagogiske opgave. 

2. Vi går ind for udskydelsen 

3. Ja, men udtrykker samtidig en bekymring for at det vil gøre os som kommune mindre 
attraktiv og kan være medvirkende til lukning af de små byer.  Desuden vil det være 
ønskværdigt, at skolerne satte mere focus på sikkerhed omkring ind- og udkørsel til skolerne, 
så børnene får en sikker skolevej fra offentlig transport til skolen.

4. Vi understøtter dette forslag. 

5. Vi understøtter absolut ikke dette forslag; konsekvenserne er for store for børnene. 

6. Vi understøtter dette.

7. Vi understøtter ikke dette forslag

8. Vi understøtter ikke dette forslag.

9. Vi understøtter ikke dette forslag. Det vil være umuligt at gennemføre dette forslag med 
virkning fra sommeren 2015, da personalet jvf. Ferieloven har fået godkendt ferieønsker for 
denne periode.

10. Vi understøtter ikke dette forslag, det vil forringe tilbuddet til forældrene. 

11. Vi understøtter ikke dette forslag, konsekvenserne er for store for børnene. Desuden vil 
det i de store områder være forbundet med store udfordringer. Det vil være umuligt for den 
Daglig pædagogiske leder at opretholde en høj faglighed både i forhold til institutionens 
personale og personalet i Dagplejen. Dette vil få den konsekvens, at personalet ikke får den 
støtte og vejledning i forhold til den pædagogiske opgave, de har krav på, hvilket vil smitte af 
på den kerneydelse brugerne i de pågældende dagtilbud har krav på.
Den Daglige Pædagogiske Leder er en del af normeringen i dagtilbudet, hvilket betyder, at 
vedkommende med de nye opgaver ikke vil være tilstede i afdelingen til at løfte den 
pædagogiske opgave på forsvarlig vis. Sammen med de øvrige forslag til lavere normering i 
dagtilbud vil det forringe normeringen yderligere i netop den afdeling.

12. Vi understøtter ikke dette forslag, da vi kan frygte at vi bliver mindre attraktive for tilflyttere 
med job i Hovedstaden..

Generelt om budgetreduktionerne 

Vi håber på besparelser, der ikke rammer 0-6 års området så voldsomt som der umiddelbart 
lægges op til i oplægget. 
Skal læringsreformen, der dækker 0-18 år, effektueres kræver det, at der satses på 0-18 og 
ikke kun på skolerne, da forskning viser, at et godt dagtilbud er fundamentet og afgørende for 
en god og lærerig skolegang, 

Hvis vi gerne vil gøre Gribskov attraktiv for børne familier sker det ikke med baggrund i de 
foreslåede besparelser .

Vi håber at I finder besparelser, der ikke rammer faglighed og kvalitet i vores tilbud. Vi 
appellerer til at der tænkes langsigtet, i et samlet 0-18 års område og i bevarelse af kvalitet, 
læring og pædagogik. 

-----

LU Børnehuset Skovkanten

LU har følgende kommentarer til Prioriteringskataloget.
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Det er med dyb bekymring vi nu ser meget drastiske nedskæringer på især 
dagpasningsområdet, det er som om det næsten udelukkende dette 
område der skal bære besparelserne igennem.
At opretholde en ordentlig kvalitet vil være meget vanskeligt, også set i 
lyset at den nyligt gennemførte BTU hvor der peges på,en generel 
tilfredshed med daginstitutionerne i kommunen.

Vi har forholdt os til følgende:

1 Attraktive lokalsamfund.
Et sammenhængende børneområde i attraktive lokalsamfund.
Det giver mening at skabe et sammenhængende børneområde i de små 
lokalsamfund, det er vigtigt at bevare de områder vi kender idag, af 
hensyn til den lokale tilknytning til daginstitution,skole og FO.
Hvis man samler disse på samme matrikel, afdeling Tingbakken, er det 
meget vigtigt at der tages hensyn til den store ombygning det vil kræve, at 
huse en daginstitution på skolen Det vil dreje sig om Børnehuset 
Skovkanten og Esbønderup Børnehus tilsammen ca 34 vuggestuebørn og 
70 børnehavebør, og med den tilgang vi oplever lige pt. skal der måske 
tænkes lidt større, så der er fleksibilitet i antallet af børn, der kan rummes.
I området oplever vi lige nu tilgang af børn, Skovkanten har inden for de 
sidste måneder,modtaget en del nye børn, også børn der høre til i andre 
områder, hvor forældrene ønsker et mindre tilbud med mere 
overskuelighed.

I større institutioner er der selvfølgelig rationale i at der skal bruges mindre 
personale i ydertimerne, og at flere aldersgrupper kan passes sammen, 
men for hvis skyld gør vi dette, at bestem ikke for børnene.
Vi skal være meget opmærksomme på de forskellige behov som børn i 
forskellige aldersgrupper har, og tilgodese disse behov.
Det lille miljø i det store,alle aldersgrupper skal tilgodeses med hver deres 
behov.

I forhold til faglighed er det et plus at man er flere at sparre med,også 
forskellige fagligheder, og i forhold til at få normeringen til at hænge 
sammen, og få dækket dagen.
Det er rigtig vigtigt at medarbejderne er med i hele processen, og der skal 
tages højde for at, der på et tidligere tidspunkt har været talt om 
"børnebyer" og en proces sat igang, som så blev taget af bordet , så der 
skal igen skabes motivation, for at synes at det atter er en god ide at 
skulle flytte matrikel.

LU anbefaler at der bygges en ny institution på Tingbakke afdelingen som 
huser Børnehuset Skovkanten og Esbønderup Børnhus med ca 100 til 120 
børn , dette vil nok være lige så billigt som som at renovere  gamle 
utidssvarende lokaler. Det vil samtidig skabe motivation, selv at være med 
til at præge hvordan en ny institution skal indrettes, hvilke pædagogiske 
overvejelser skal der lægge i de forskellige rum, hvad skal en ny moderne 
institution kunne, i forhold til det attraktive lokalsamfund.

NB: Idet udsendte baggrundmateriale fremgår det at der er afsat 39 mill. 
til at lave ombygninger til attraktive lokalsamfund, og at de 13.7 mill. går 
til Ramløse,skal de resterende 26 mill. så dække de tre andre 
lokalsamfund?. Så bliver de måske ikke så attraktive.

2.God ide at udskyde Gribskov Akademi.
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3. God ide at flere børn køre med Movia.

4. God ide med fælles indkøb mv. skole og folkebibliotek.

5 .Vi kan absolut ikke anbefale en lavere normering i dagtilbud. Det er 
svært at få en dagligdag til at hænge sammen med den nuværende 
normering, det vil gå ud over kvaliteten, og især for de udsatte børn, de 
gode intentioner i forhold til inklusion, vil ikke kunne oppebæres, hvis der 
bliver færre hænder.

6. Vi kan ikke anbefale at ændre tildelingsmodellen, det vil gå ud 
over de små skoler, det vil være svært at opretholde den fornødne kvalitet.

7. God ide med aldersintegreret undervisning.

8. God ide med Fleksible  klasser/gruppe størrelser i skolen

9. God ide med to lukkeuger i sommerferien i daginstitutionerne,dog med 
opmærksomhed på at denne besparelse ikke kan nås i 2015, da ferieloven 
siger at medarbejderne har krav på tilbagemelding på deres ferie senest 
tre mdr. før ferieafholdelse.

10. God ide med dagplejere ansat på deltid.

11. Vi kan ikke anbefale at dagplejekonsulent funktionen lægges ud til 
daginstitutionen uden kompensation, opgaven kan godt varetages i 
daginstitutionen, men der skal følge økonomi med.

12 .Vi kan ikke anbefale at der reduceres i åbningstiden, vi er en kommune 
med mange der pendler frem og tilbage på arbejde, og som er afhængige 
af den åbningstid vi har nu, også på baggrund af den nyligt afsluttede BTU 
hvor der er tilfredshed med den nuværende åbningstid.

----

Dagplejens LU

1. Vi understøtter tanken om attraktive lokalsamfund,  

Den kan ud fra en pædagogisk vinkel understøtte forskning om børns overgange og 
læringsmiljøer.
Der skal ske en lige vægtning af skole og dagtilbud, der skal derfor fastholdes to ledere 
på samme niveau; der sammen med de daglig ledere, afdelingsleder etc. udgør et 
lederteam. 

Gæsteplejen skal beholdes i dagplejens regi. Det er vigtigt at fastholde et trygt miljø 
med genkendelige voksne i forhold til denne pædagogiske opgave. Vi forudser at 
børnene ikke kan modtages i vuggestuen på grund af manglende ressourcer, idet 
daginstitutionerne ifølge punkt nr. 5 i prioriteringskataloget skal have en lavere 
normering end tilfældet er i dag.  Gæsteplejetilbuddet i dagplejen er delvis en 
akutfunktion, idet gæstetilbuddet skal kunne modtage børn fra dagplejere under deres 
sygdom. Det er dermed ikke muligt på forhånd at vide hvor mange børn der skal passe i 
institutionen, og dermed heller ikke muligt at have det nødvendige antal personaler for 
at kunne sikre en ordentlig kvalitet for alle børn, både fra dagplejen og institutionen. 
Hertil kommer en udfordring af rent praktisk karakter, idet forældrene i dagplejen 
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betaler for dagplejen sørger for al kost til deres barn i pasningstiden, hvorimod børnene i 
de fleste vuggestuer selv har madpakker med. Dagplejebørnene skal også have et sted 
at sove i institutionen. Dette forudser vi, vil blive svært, hvis ikke umuligt at gøre på en 
tilfredsstillende måde for alle implicerede børn og voksne.  Det er også vigtigt at 
pointere at forældre har valgt dagpleje og ikke vuggestue. Dette understøttes at 
dagplejens flotte resultat på BTU hvor vi scorede 4,7 hvilket er et af de bedste resultater 
i hele Gribskov kommunen.
 
Supplerende kommentarer fra B-siden i dagplejens LU:
Gæsteplejefunktionen skal bibeholdes i dagplejens regi. Forældre der i dag vælger 
dagpleje, vælger det lille og trygge miljø. Det er vigtigt at bibeholde mangfoldigheden og 
ikke  institutionalisere dagplejen.

2. Vi understøtter dette.

3. Ja vi kan understøtte forslaget hvis det gælder for børn fra 6-9 klasse, men udtrykker 
samtidig en bekymring for at det vil gøre os som kommune mindre attraktiv og kan 
være medvirkende til lukning af de små byer.  

4. Vi understøtter dette forslag. 

5. Vi går ikke ind for dette forslag. Konsekvenserne er for store for børnene.

Ser man på besparelserne der foreslås vedr. lavere normering i dagtilbudene vil det 
ligeledes medføre et markant fald i kvalitet og faglighed. Tilføres 
dagplejekonsulentopgaven uden ressourcer ( som det foreslås i punkt 11), samtidig med 
at der skæres i normeringen og ledelsen får flere opgaver; er der samlet set tale om et 
stort indgreb i normeringen. Konsekvensen bliver en travlere hverdag, mindre tid til det 
enkelte barn og dermed bliver det svært at fastholde den nuværende kvalitet og 
faglighed. 
Vi appellerer til, der tænkes i besparelser, der ikke sænker niveauet i de enkelte 
institutioner; og ikke influerer markant på normeringen.

6. Vi understøtter dette.

7.  Vi understøtter dette. Pædagogisk set kan det være et godt tiltag, men skal ikke ske 
på bekostning at det nødvendige antal lærere. 

8. Vi understøtter dette, hvis det foregår pædagogisk forsvarligt. 

9. Vi understøtter dette forslag.
 Dette forslag er godt i forhold til faglighed og kvalitet, men et indgreb i den personlige 
frihed. Det kan dog ikke effektueres i 2015, da vi dermed ikke kan overholde regler i 
ferieloven om varsling af hovedferie.

10. Vi understøtter ikke dette forslag, Det vil forringe tilbuddet til forældrene.
 
Supplerende kommentarer fra B-siden i dagplejens LU:
Dagplejere ansat på reduceret tid  f. eks. 33 timer er overenskomststridigt. I praksis vil 
det være umuligt at kunne opretholde deltidsdagplejere da forældrene bruger de 32 
timer på forskellig vis. Ved at gennemføre forslaget vil det kunne betyde at forældrene 
skal transporterer børnene over store geografiske afstande. Har forældrene brug for at 
ændre i tiden vil det medføre skift af dagplejer. Vi frygter at det vil medføre en 
forringelse af de berørte dagplejeres løn og pension.

11. Vi understøtter ikke dette forslag om at dagplejekonsulentfunktionen skal ud i 
daginstitutionerne.
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Besparelserne der foreslås vedr. dagplejekonsulentfunktionen, vil medføre et drastisk 
fald i faglighed og kvalitet, og gør det ikke muligt at efterleve de lovmæssige krav vedr. 
tilsyn, hverken i forhold til de kommunale dagplejere eller de private børnepassere. Det 
vil ikke være muligt at fastholde og videreføre det udviklingsarbejde, der har fundet sted 
omkring uddannelse, sikkerhed og pædagogik for hele dagplejen, da det er 
dagplejekonsulenterne der til dagligt sidder med denne opgave. I høringsmaterialet 
skrives der at det vil styrke fagligheden at lægge dagplejekonsulentfunktionen ud i 
daginstitutionerne. Dette kan vi ikke forstå. Vores uddannede dagplejekonsulenter er 
ikke fagligt dårligere end institutionspersonalet. I forhold til at lette børnenes overgang 
fra dagpleje til daginstitution har dagplejen siden 2012 haft et meget tæt samarbejde 
med institutionerne i områderne via et pilotprojekt og siden udviklingsprojekt netop for 
at lette overgangen, hvilket har haft god effekt. Ved alle vores evalueringer af projektet 
har dagplejerne på det kraftigste givet udtryk for at de ønsker at bibeholde 
konsulenterne i de større områder som fx Helsinge og Græsted. I det sidst udsendte 
materiale skrives der, at en ændring af dagplejekonsulentfunktionen  sandsynligvis vil 
medføre færre tilsyn i dagplejernes hjem. En nedgang i antallet af tilsyn vil have en 
negativ effekt på fagligheden i dagplejen. Antallet er tilsyn er desuden beskrevet i 
Gribskov kommunes bestemmelse for tilsyn med daginstitutioner og dagplejer, og kan 
ikke uden videre ændres.  

Nedenstående tekst i kursiv er fra Gribskov kommunes tilsynsmodel.

 3. Særligt om tilsyn med dagplejen
Tilsynet med dagplejen varetages af dagplejekonsulenterne i kommunen. En del af 
dagplejekonsulernes kerneydelse er, til forskel fra daginstitutionspædagogernes,
ikke den daglige kontakt med børnene, men derimod at støtte, styrke og vejlede 
dagplejeren,så hun bliver i stand til at yde børn og forældre den service,
som dagplejens målsætning og børne- og ungepolitikken fastlægger. Dagplejeledelsen 
og konsulenterne er dagplejernes og forældrenes garanter for, at den
pædagogiske kvalitet og de fysiske rammer, såvel indendørs som udendørs, er 
forsvarlige.

Dagplejekonsulentens kerneydelse:
Dagpleje ledelsen og dagplejekonsulenterne er kommunens garant for den pædagogiske 
kvalitet, samt de sikkerhedsmæssige forhold i dagplejehjemmene.

Tilsyn i dagplejehjemmet
Dagplejekonsulenten vejleder og rådgiver dagplejeren i forhold til:
� Det enkelte barn.
� Til børnegruppen.
� I forhold til samarbejdet med forældrene.
� I forhold til samarbejdet i legestuegruppen.
Dagplejekonsulenten foretager aftalte konsulentbesøg og uanmeldte kontrolbesøg som 
del af tilsynet.
Som supplement til besøget kan konsulenterne træffes dagligt pr. telefon.

Tidspunkt/hyppighed
Ved konsulentbesøg forstås, et aftalt besøg hos dagplejeren med en varighed af 1 
1/2-2 timer.
Ved kontrolbesøg forstås i det følgende et uanmeldt besøg hos dagplejeren med en 
varighed af ca. 1 time. Sikkerheden i dagplejehjemmet checkes ved kontrolbesøget.

Gribskov Kommune
Konsulentbesøget/ kontrolbesøget lægges oftest i tidsrummet fra kl. 8.00 -
15.00 eller senere. Det er vigtigt, at aftalte besøg så vidt muligt ikke ændres.
Det tilsigtes, at dagplejekonsulenten:
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� Aflægger besøg hos dagplejeren 5 til 6 gange årligt
� Er i legestuen ca. hver 2 uge.
� Tilkaldes i akutte situationer.
� Afholder medarbejdersamtale 1 gang årligt
� Aflægger besøg hos nyansatte dagplejere hver anden uge de første 3
måneder.
Konsulentens rolle i legestuen
Her foretages vejledning med henblik på børnegruppen, iagttagelser af hvordan det 
enkelte barn fungerer i en større gruppe. Det iagttages, hvordan dagplejeren
fungerer i kollegagruppen, og hvordan gruppen fungerer i sin helhed. Konsulenten 
kommer med forslag til egnede løsningsmodeller i forholdt til problemets
karakter, hvis det er påkrævet.  Problemstillingerne drøftes, hvor det er muligt, på 
personalemøder i legestuen.
Gennemsnitlig regnes med, at konsulenten kan bruge ca. 6 timer pr. uge til legestue 
(inkl. personalemøder med dagplejerne)

Ansvarsfordeling
Dagplejekonsulenten har det overordnede pædagogiske ansvar for legestuen, men at 
den daglige drift kører tilfredsstillende er et fælles ansvar, som deles af
dagplejerne og dagplejekonsulenten.

Vi vil her forsøge at give et overblik over alle de opgaver de to fuldtids 
dagplejekonsulenter udfører udover ovennævnte opgaver:

5-6 tilsyn i alle kommunale dagplejehjem i ens område og private børnepassere. 

Hertil kommer de uanmeldte tilsyn.
Planlægning af uddannelse til dagplejerne

Udarbejdelse af retningslinier for sikkerhed

kost og bevægelsespolitik

KUP samtaler med alle dagplejere.

Forældresamtaler og samarbejde

kontaktmøder med alle nye dagplejebørn

sprogvurderinger

tilsyn med dagplejens gæstehuse

personalemøder i gæstehusene

faglig udvikling af gæstehusenes personaler

skriver handleplaner/udtalelser på børn i fht FKI.

bemander på skift dagplejens AKUT telefon i tidsrummet fra kl. 6.00-17.00

 Vi har meget svært ved at se hvordan institutionerne skal kunne varetage disse 
opgaver uden at der tilføres ressourcer som anført i prioriteringskataloget.

Vi har i dagplejen gennem de sidste fire år styret efter faldende børnetal og 
forældreønsker, det har medført en tilpasning på 50 medarbejdere, legestuerne er flyttet 
ind i institutionerne, hvilket har frigivet 4 boliger, vi er gået fra en ledelse på 3 personer 
til 1, Antallet af konsulenter er ligeledes tilpasset fra 7 fuldtidskonsulenter til 2 
fuldtidskonsulenter. 
Konsulentfunktionen er lagt ud i de områder hvor antallet af dagplejere ligger mellem 
1-4, hvor funktionen primært varetages af daglige pædagogiske ledere. Koordineringen 
områderne imellem varetages af fuldtidskonsulenterne.

Skal der spares mere på dagplejen, skal det ske på funktioner, der ikke har med daglig 
drift at gøre, og ikke vil have indflydelse på kvalitet, pædagogik eller fagligheden.

Besparelserne vil endvidere forringe tilbudet betragteligt; og kan få forældre til at 
fravælge dagplejen. 

B sidens supplerende kommentarer til punkt 11: dagplejekonsulentfunktion i 
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daginstitutionerne

Ved at fjerne de 2  sidste fuldtidskonsulenter fjernes vores pædagogiske fundament. I 
nogle af de områder hvor det er daglige pædagogiske ledere der varetager 
konsulentfunktionen, har dagplejerne en oplevelse af ikke at få alle de lovpligtige tilsyn. 
Dagplejerne oplever, at den faglige sparring er bedre med dagplejekonsulenterne, da de 
har stort kendskab til og erfaring med dagplejen. 

12. Vi understøtter ikke dette forslag. Det bl. a. kan medføre at børnene skal skifte 
tilbud hvis forældrenes arbejdstid ændrer sig.

Generelt om budgetreduktionerne 

Vi håber på besparelser, der ikke rammer 0-6 års området så voldsomt som der 
umiddelbart lægges op til i oplægget. 
Skal læringsreformen, der dækker 0-18 år, effektueres kræver det, at der satses på 
0-18 og ikke kun på skolerne, da forskning viser, at et godt dagtilbud er fundamentet og 
afgørende for en god og lærerig skolegang, 

Hvis vi gerne vil gøre Gribskov attraktiv for børnefamilier sker det ikke med baggrund i 
de foreslåede besparelser .

Vi håber at I finder besparelser, der ikke rammer faglighed og kvalitet i vores tilbud. Vi 
appellerer til at der tænkes langsigtet, i et samlet 0-18 års område og i bevarelse af 
kvalitet, læring og pædagogik. 

----

LU Møllehusene

Attraktive samfund.
I Blistrup udtaler LU, på medarbejdersiden at det er vigtigt at vi bevare områdets 
skole og dagtilbud.
LU mener det på den lange bane giver god mening at vi er på samme matrikel, Lu 
udtaler at der gerne
må handles hurtigt med en beslutning om at DT rykker ind på skolen, så processen 
kan komme i gang.
Anbefales at det er vigtigt at inddrage det faglige miljø på især DT, men også skole 
om hvordan vi kan skabe det lille miljø i det store, gode dialoger og høj inddragelse 
af forældre både nuværende og kommende om hvad der er vigtigt set fra forældre 
perspektiv.
Vigtigt at være obs på hvordan der skal tales om det nye sammenhængende tilbud, 
og indbyde det omkringliggende samfund i disse dialoger.
Fælles pedel funktion, administrative fællesskaber etc vil være en fordel

Forslag om at Møllehusene/ Brumbassen evt anvendes til etablering af egnede tilbud 
i forhold til børn og familier, med eks. weekend aflastning, 

Prioriteringskatalog
2: udskyde akademiet er en god ide.
3. LU tilslutter sig at flest mulige børn kører med Movia, samtidig foreslås det at der 
kigges på etableringer af cykelstier, så børn og forældre kan transportere sig selv. Her 
tænkes der også på sundhed og bevægelse.
4. God ide med fælles indkøb.
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5. Normering ser vi går i 0, da vi får midler fra national pulje, LU medarbejderne giver 
udtryk for at hvis der skal ske besparelser på normeringsdelen, vil det udfordre alle,  og 
der skal derfor opfordres til at vi virkelig får hjælp til at arbejde smartere på eks. 
administrative opgaver, samt andre praktiske gøremål. der er i Brumbassen erfaring 
med at arbejde med LEAN i hverdagaktiviteter og det vil inst. gerne blive bedre til
6. man skal være meget obs på bevare kvaliteten i tilbudene så de er attraktiv og 
stabile, hvis der skal fjernes tildeling på skolen anbefales det at vi er meget opmærksom 
på at det ikke må ske på,bekostning af kvaliteten i undervisningen, derfor anbefales det 
også at attraktive lokalsamfund kommer i højsæde. Se på om det skal kører samtidig 
med etablering af matrikel fællesskab, ledelsestildelingen vil kunne fjernes.

9. hvis vi vil være attraktive er det en farlig vej at gå, noget af det mange spørger til når 
de kommer udefra i Blistrup er, om vi har lukkeuger, hvilket gør en forskel.
10, deltid i Dagpleje er en god ide
11. Det fungerer i Blistrup, vi vil blive udfordret hvis der ikke tildeles timer til 
varetagelse af opgaven, det er afhængig af hvor mange dagplejere der er.
12. Kortere åbningstid vil ikke fungere, mange har brug for øget åbningstidboern

----

Mathilde Vædele Haugaard Jensen - Forælder i Dagplejen

Kære borgmester og Børn og Unge

Det forlyder, at besparelserne på dagplejeområdet i Gribskov Kommune er sendt i høring 
og fristen er 27. marts. Jeg har forsøgt at finde svar på jeres hjemmeside og ved 
telefoniske henvendelse til kommunen idag, om hvor og hvordan det er muligt at blive 
hørt. Uden held. Derfor mail, da jeg mener, at berørte parter bør have mulighed for at 
komme med indsigelser til så voldsomme besparelser, som der er tale om.

Som nytilflyttet børnefamilie til Gribskov Kommune er vi blevet taget yderst godt imod af 
et, fornemmer jeg, velfungerende system ift. dagtilbud. Det skal siges, at vi, udover at 
være på udkig efter et hjem, også var på udkig efter et godt sted for vores børn at 
vokse op, og derfor havde kommunens børn- og ungetilbud stor prioritet ift. 
kommune-/bopælsvalg.

VI har, som en bevidst handling for at styrke vores to små børns udvikling bedst muligt, 
haft dem i dagpleje, i vores tidligere kommune og nu, i Gribskov. Vi kører gerne 6 km til 
Græsted hver morgen for at aflevere den mindste i dagpleje, fordi vi her har fået plads 
til ham hos en helt fantastisk dagplejemor, som er dagplejer af hjertet og som skaber en 
tryg ramme for vores søns dagligdag, mens vi er på arbejde. Ift. den nyligt afsluttede 
brugertilfredshedsundersøgelse af området, har hun fået absolut topkarakterer!

Netop denne mulighed for at vælge frit, om man tror på dagpleje eller man tror på 
vuggestue som det bedste dagtilbud til ens børn - er for mig at se af stor vigtighed for 
tiltrækning af nye børnefamilier til Gribskov Kommune. Med voldsomme besparelser på 
dagplejeområdet, særligt ift. gæstedagplejeordninger, antal dagplejere og åbningstider 
mm. som er i spil, og  vil jeg ikke ærligt og troværdigt kunne anbefale i mit netværk, at 
man som børnefamilie skal vælge at bosætte sig i Gribskov Kommune.

Jeg anerkender, at der kan være behov for besparelser - også på børneområdet. 
Alligevel kan jeg godt være forundret over, at ansvarlige embedsmænd i kommunen kan 
lægge budgetter, der kan overskrides med så store beløb. Uforudsete udgifter ift. et 
kommunale budget, som gives som noget af forklaringen, bør for mig at se ikke gå ud 
over muligheden for varme hænder til de små børn, som skal skabe Danmarks fremtid. 
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Med venlig hilsen

Mathilde Vædele Haugaard Jensen
Mor til to børn, der har haft stor glæde af deres dagpleje

----

MED ved Gilbjergskolen 

Grundlæggende har vi meget svært ved at se hvordan besparelserne reelt  skal hentes. 
Som vi ser det, handler besparelserne i bund og grund om, at der spares på rammen. 
Eksempelvis vil besparelsen ved at implementere aldersblandet pædagogik ikke opstå af 
sig selv, men kun komme hvis der samtidig skæres i tildelingen til skolerne.

MED har dernæst følgende kommentarer til de enkelte besparelsesforslag:

1. Medarbejderne tilknyttes til flere adresser, vi tror ikke på det giver bedre resultater, 
ulemperne overstiger de fordele der kan være. Vi har brugt de sidste 20 år på at få 
velfungerende team koncentreret om få klasser.
Mere end 40% af den besparelse der foreslås kommer fra mindre ledelse. Det har vi 
svært ved at forestille os kan lade sig gøre, samtidig med at vi skal blive bedre på snart 
sagt alle parametre.
Ændring af skoledistrikterne vil gå ud over Blistrup afdelingen, men give Gilleleje 
afdelingen flere elever.
Område pedeller. Det er afgørende for en skole/institution at have et velfungerende 
servicekorps. Det går ud over responstiden for pedellerne og dermed skolens 
funktionsniveau
Organisering på tværs: den besparelse er også en nednormering.
2. Udskyde etablering af Gribskov akademi - ingen kommentarer
3. Movia, hvis ikke skolebus systemer ikke er mere fleksibelt end nu, vil det faktisk være 
bedre.
4.Indkøb af undervisningsmaterialedelen skal ligge på skolerne.
5.Ingen kommentarer
6. At ville have attraktive lokalsamfund og samtidig skære på tildelingerne, det hænger 
ikke sammen.
7. Det er reelt en nedskæring af tildelingsmodellen, dvs. færre lærere i skolerne, er det 
tilrådeligt samtidig med at der indføres ny organisering, der umiddelbart kræver større 
ressourcer i arbejdet.
8. Dette er igen en reel nedskæring af tildelingsmodellen, MED oplever ikke at man kan 
gennemføre en bevarelse og begrunde den pædagogisk
9. ingen kommentarer
10. - 13 ingen kommentarer

Vi opfordrer til at politikerne melder klart ud, at denne besparelse vil opleves som en 
kraftig service forringelse hos borgerne.

---

Gribskov Lærerkreds

I Gribskov Lærerkreds´ høringssvar d. 20. august 2014 til ”Budget i balance 2015-19” 
pegede Gribskov Lærerkreds på nødvendigheden af at fortsætte og fuldføre det planlagte 
arbejde for opretholdelse af skoletilbud i lokalsamfundene, oprindeligt beskrevet som 
Børnebyer.

De i høringsmaterialet beskrevne omkostningsreduktioner og organisatoriske muligheder 
ved gennemførelse af attraktive lokalsamfund, kan Gribskov Lærerkreds fortsat tilslutte 
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sig. Samtidig skal det påpeges, at dette skal ske med respekt for den dialog om 
skolestrukturer, der også er en del af arbejdet med attraktive lokalsamfund. Helt konkret 
betyder dette tid til dialog ledelse og lærere imellem, samt at LU lokalt får en central 
rolle i processen i forhold til udtalelser og beslutninger. Det handler om 
medarbejderinvolvering.

Om man ønsker en 5-klynge eller 3-klynge model i Gribskov Kommune er et politisk 
spørgsmål. Dog er det kredsens opfattelse, at der er behov for stabilitet på skoleområdet 
for at kunne løfte kerneopgaven. For mange ændringer og løbende omstruktureringer vil 
af forældre blive opfattet som ”hovsa løsninger” med den konsekvens, at man mister 
tilliden til den offentlige skole og kommunens ledelse.  

I forhold til forslag om konkrete besparelser og effektiviseringer har Gribskov Lærerkreds 
følgende at bemærke:

Samarbejdet mellem lærere og pædagoger opbygges udelukkende om arbejdet med 
inklusion af elever med behov for specialpædagogisk bistand – en 
effektivitetsforbedring:  I en tid, hvor flere og flere opgaver omkring skolearbejdet løses 
ved tværfagligt samarbejde, er der en oplevelse blandt lærerne, at ansvaret for løsning 
af en række skoleopgaver er udflydende. En effektivisering af arbejdet med inklusion af 
elever i almenområdet med behov for specialpædagogisk bistand vil være en 
ledelsesmæssig udmelding om, at det udelukkende er denne opgave i skolen, som 
pædagoger og lærere samarbejder om og løfter i fællesskab. 

At nytænke dette samarbejde på denne måde vil skabe faglige miljøer, der understøtter 
udsatte børns læring og trivsel og samtidig skabe sammenhæng i denne elevgruppes liv, 
idet pædagogiske indsatser for at inkludere udsatte elever vil blive rammesat i dette 
samarbejde. 

To-lærerordninger – fagligt løft af eleverne– en produktivitetsforbedring: 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 og 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 om, at lærerne skal undervise gennemsnitligt 2 timer mere pr. uge, end de 
gjorde i sidste skoleår. To-lærerordninger er særligt nødvendigt i klasser med højt 
elevtal.

Vedvarende fokus på lærernes efter- og videreuddannelse – en 
effektiviseringsforbedring: 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. 

Vedrørende prioriteringskatalog (Børneudvalget 33)

Vedr. punkt 7. og 8.: Aldersintegreret undervisning i indskolingen fleksible 
klasser/gruppestørrelser i skolen.

Det er kredsens holdning, at dette kun kan ske succesfuldt, hvis der er gode resurser og 
passende antal lærere omkring elevgruppen. Det handler om at kunne skabe faste 
rammer og genkendelige strukturer for de elever, der befinder sig i det 
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specialpædagogiske felt. Ved udvikling af det pædagogiske arbejde på dette felt, er det 
nødvendigt med en resursetildelingsmodel, der ikke kun er elevtalsbaseret, men også 
sikrer et hold/en klasse de nødvendige resurser til to-lærerordninger og pædagogisk 
støtte for at kunne lykkes med undervisningsopgaven. 

De to forslag i kataloget retter sig desværre udelukkende om skolernes drift, økonomisk 
set som en besparelse, og tager på ingen måde højde for, at aldersintegreret 
undervisning og fleksibel holddannelse beskrives i folkeskoleloven som muligheder for at 
styrke og arbejde med elevernes faglige og personlige udvikling. Det kræver 
lærerresurser.

Vedr. punkt 6: Ændre tildelingsmodel på skoleområdet

Når man ønsker at tilbagekalde denne ekstra tildeling nu, undrer det kredsen, at man 
undlader at fortælle, hvor midlerne kom fra, da de blev tildelt skolerne i forbindelse med 
resursetildelingen til skolerne for dette skoleår. Den ekstra tildeling ”den lille model”, 
som beskrevet i Børneudvalgets referat af den 5. maj 2014, er finansieret ved på 
forhånd at udtage 2,5 million til primær drift af de små afdelinger, f.eks. udgifter til 
undervisningsmaterialer og lignende faste udgifter.

En fjernelse af denne resurse kan føre til et yderligere pres på skolerne. 
Klassesammenlægninger og manglende mulighed for at købe tidssvarende 
undervisningsmaterialer til eleverne bliver nogle af konsekvenserne ved at tilbagekalde 
denne ekstra bevilling, og det hænger ikke sammen med tankerne om at styrke skolen i 
attraktive lokalsamfund. 

En generel kommentar til tildelingsmodellen på specialområdet.  

En af årsagerne til at budgetrammen er blevet sprængt, med et overforbrug som 
resultat, skyldes efter kredsen holdning, at den centrale pulje af rammen ikke har været 
styret stramt nok. Budgetansvar og brugsret har ikke været koblet sammen.

Da kredsen lavede høringssvar til udlægning af specialrammen, udtrykte vi allerede på 
det tidspunkt bekymring for, at rammen ville blive sprængt, idet behovet for 
specialpædagogisk indsats i Gribskov Kommune er højere end den afsatte ramme til 
formålet.

Gribskov Lærerkreds indstiller derfor til, at man politisk tager beslutning om at gå 
tilbage til den oprindelige model, hvor hele specialrammen var samlet i en 
budgetramme med et fælles kommunalt visitationsudvalg, hvor chefen for bordenden 
også har ansvar for overholdelse af budgetrammen. I økonomisk stramme tider er det 
nødvendigt med stram styring af økonomien og have meget klare linjer for ansvar og 
brugsret af kommunens penge/resurser.

Gør man det modsatte og udlægger hele budgetrammen til skolerne, vil det på grund af 
de nutidige og fremtidige budgetudfordringer give uklarhed og sætte de skoler og FO-er, 
som vil komme til at stå med pressede budgetrammer på det specialpædagogiske felt, 
under et urimeligt og hårdt pres. Konsekvenserne vil være, at

- et antal elever ikke får det undervisningskrav opfyldt, som de har behov 
for

- kommunen får svært ved at nå målene for inklusion af elever med 
specialpædagogiske behov

- lærernes og elevernes trivsel presses til det yderste, som kan resultere i 
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sygefravær og lærer- elevflugt fra skolerne.

- Almenområdet finansierer udgifter til specialområdet.

I forhold til prioriteringskataloget som helhed er det kredsens holdning, at der er for 
meget ”lagkageprincip” over det: Man tager lidt her og lidt der.  Lærerne på skolerne er 
pressede i deres opgaveudførelse, og reelt er vi i den situation, at der ikke kan spares 
mere. Lærerne kan ikke løbe hurtigere, uden at det har konsekvens for kvaliteten i 
undervisningen. Det er bekymrende.

Afslutningsvis påpeger Gribskov Lærerkreds nødvendigheden af, at merforbruget 
finansieres uden konsekvens for kvaliteten i undervisningen og uden, at det kommer til 
at gå ud over lærernes arbejdsmiljø. Gribskov Lærerkreds er bekymret for sygefraværet 
på skolerne og følger dette tæt. 

Det er kredsens vurdering, at lærerne ikke kan løbe hurtigere, end de gør nu.

----

MED Bjørnegården

Nr. 1  Vi ønsker i Bjørnegården foresat, at være en selvejende institution, da vi føler at vi er en del af et 
godt attraktivt lokalsamfund sammen med dagplejen og Bjørnehøjskolen, som giver os en god 
arbejdsstruktur og trygt arbejdsmiljø, selv om vi er på forskellige matrikler.

Nr. 5  En forringelse af personalenormeringen vil give et dårligere psykisk og fysisk arbejdsmiljø, og 
en forringelse af vores faglighed i vores daglige pædagogiske arbejde, ved at der er flere børn på 
færre hænder .

Nr. 9  Da personalet i Bjørnegården allerede har planlagt / fået ferie, er tanken om 2 ugers lukning helt 
urealistisk her i 2015. Vi har derimod et forslag om at lukke mellen jul og nytår.

Nr.  11   I  Annisse Nord ligger dagplejekonsulentfunktionen hos os, og den fungerer super. Vi kan 
ikke uddybe det yderligere, da vi ikke kender konsekvenserne af en ændret ledelsesstruktur.

Nr.  12  Det forringer servicen ved at have kortere åbningstid, da vi har flere børn i ydre timerne.

----

Bestyrelsen i Møllehusene

Vi er bestemt ikke imod idéen med attraktivt lokalsamfund, tværtimod, vi kan sagtens 
se rigtig mange fordele ved at have det hele samlet ét sted, men vi har nogle 
bekymringer i forhold til de fysiske rammer, ude som inde. Det er meget vigtigt for os at 
alle børn bliver tilgodeset, små som store, at vi formår at bevare de små trygge 
institutioner selvom de fremover ligger på en stor skole. Dette er specielt vigtigt mhp. 
vuggestue- og børnehavebørnene, at det ikke bliver for stort for dem. 
Vuggestuebørnene har desuden brug for et roligt sted hvor deres krybber kan stå, dvs. 
uden støj fra skolegård osv. 
Så længe vi ikke har set tegninger for hvordan den fremtidige skole bliver indrettet er 
det meget svært for os at tænke os til hvordan det kunne blive. Vi har så svært ved at 
se mulighederne, selvom vi meget gerne vil. Derfor alle vores bekymringer. 
Vi er også bekymrede for om de private institutioner vil købe vores nuværende lokaler, 
når vi flytter op på skolen, og derved vil kunne ”lokke” børn fra det kommunale over til 
dem, da de tilbyder små og trygge rammer.
Vi kan se rigtigt mange fordele ved at samle administrationen samt at pedel og 
medarbejdere er tilknyttet flere adresser, dog bør man have in mente, at det ikke er 
hensigtsmæssigt at fx en FO-medarbejder tager imod et vuggestuebarn. 
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Vuggestuebørnene bør altid blive modtaget af en de kender, dvs. en vuggestuepædagog.
Vi mener at det er en rigtig god idé at daginstitutionerne bliver gæstehus for 
dagplejerne, hvis der er personaletimer til det. Det samme gælder 
dagplejekonsulentfunktionen, dette bliver allerede praktiseret, men der skal være timer 
til at konsulenten kan varetage funktioner der er i forbindelse med opgaven.
Vi synes det giver god mening at lave deltids og fuldtids dagplejere.
Mht. de to lukkeuger i sommerferien synes vi det er en rigtig god idé, dog kan det ikke 
nås at blive praktiseret i 2015, da pædagogerne (samt forældrene) har vedtaget ferie for 
i år.
Vi frygter lidt at folk flytter deres børn væk fra de små skoler, hvis ikke der garanteres 
at der er minimum ét spor. Vi mener derfor at det er en god idé at bevare den 
tildelingsmodel de lavede i 2014 for at bibeholde de små skoleafdelinger.
Vi synes det vil være rigtigt fint at bruge Movia, men det kræver at ringetiderne passer 
med busserne.
 
----

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Bakketoppen

Nr1: Attraktive lokalsamfund

Flytte dagtilbuddet ind på skolen

Vi ser store fordele ved at flytte ind på skolen. Vi anbefaler at Bakketoppen flytter ind 
på Skt. Helene skole Vejby afdeling. Vi kan drage stor nytte af fælles madordning, fælles 
åbne/lukke, biblioteker mm. Skolen/FO har masser af bygninger som kan bruges til 
formålet – dette kræver naturligvis tilpasning og dermed også en tildeling af de afsatte 
midler.

Lukning af bygninger: institutioner eller skoler

Som nævnt i ovenstående ser vi store fordele i at flytte Bakketoppen ind på Skt. 
Helene skole – Vejby afdeling.  Vi kan også se at Bakketoppens nuværende lokaler kan 
bruges til fx Ældreboliger, socialpædagogiske tilbud, eller lign.

Ændret Ledelsesstruktur

 Vigtigt at der er en daglig leder i nærområdet. Både lærer og pædagog skal være 
repræsenteret men lederen kan sagtens have flere opgaver. 

Medarbejdere tilknyttes flere adresser

Store fordele ved at man er samlet på en matrikel – hvilket gør det nemmere at hjælpe 
hinanden i dagligdagen. Vi ser også store fordele for ansatte som gerne vil prøve nye 
udfordringer. Vi ser ikke de store rekrutterings problemer hvis vi skaber et godt 
arbejdsmiljø.

Samle administration i områderne

Vi ser det som en fordel – samlet administration/budget for hele området.

Pedel i områderne

Lutter fordele. Kortere ventetid når vi har brug for det. 
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Konvertere en selvejende institution

Vi ser det som en fordel for det fremtidige samarbejde mellem Bakketoppen/Sandslottet. 
Vi ser muligheden for et ligeværdigt samarbejde. Og vi ser også nødvendigheden i det 
for at bevare Tisvildeafdelingen af Skt. Helene skole. Hvis dette ikke bliver en realitet ser 
vi ingen anden udvej end at lukke Skt. Helene skole - Tisvilde afdelingen.

Organisering på tværs

Dette praktiseres allerede i Vejby med rigtig gode erfaringer og vi kan kun se fordele ved 
dette.

Gæstedagpleje 1 af 2

Vi støtter forslaget men under forudsætning af at ressourcerne følger med.

Daginstitutionerne varetager dagplejekonsulent

Dette praktiseres allerede i vores område og med gode erfaringer. 

Tilpasse antallet af daginstitutioner

Vi støtter forslaget så længe det handler om at reducere bygningsmasse, og vi kan se 
store fordele i at blive samlet på en matrikel her i Vejby. Men vi ser en stor vigtighed i 
at bevare et dagtilbud i Vejby for at kunne bevare det attraktive lokalsamfund i Vejby 
også for fortsat at kunne tiltrække nye børnefamilier. 

Ændring af skoledistrikter

Vi støtter op om forslaget.

PRIORITERINGSKATALOG

Nr. 1: se ovenstående

Nr. 2: Vi støtter ikke op om forslaget. Det er en dårlig ikke investering i de unges 
fremtid. Vi ser det som en meget kortsigtet besparelse der på lang sigt bliver meget dyr!

Nr. 3: Vi støtter op om forslaget, med de forbehold vi har givet i tidligere høringssvar.

Nr. 4: Vi støtter op om forslaget

Nr. 5: Vi kan på ingen måde støtte op om forslaget.  Man kan ikke reducere med 
tilbagevirkende kraft. 

Nr. 6: Vi kan ikke støtte op om forslaget – man kan ikke sige ja til at bevare de små 
lokalafdelinger for bagefter at fjerne det tilskud der gør det muligt.

Nr. 7: Vi støtter op om forslaget

Nr. 8: Vi støtter op om forslaget

Nr. 9: Vi støtter ikke op om forslaget. Vi synes det er meget ufleksibelt både for forældre 
og personale. Vi har allerede nu gode erfaringer med at holde åbent i samarbejde med 
FO og Sandslottet i ferieperioder og vil gerne fortsætte med dette.

Nr. 10: I praksis kan vi ikke se det ske, da det vil betyde at alle børn bringes og hentes 
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på samme tid.

Nr. 11: se dette ovenfor, under punkt 1.

Nr. 12: Dette vil være problematisk, i betragtning af at flertallet af forældre har langt til 
arbejde.

Vi syntes ikke at man skal skære i åbningstiden, men at man udarbejder retningslinjer 
for åbningstider i de enkelte attraktive lokalsamfund.  Betragtning af at vi ser et styrket 
samarbejde mellem daginstitution, FO og skole, vil det alligevel være muligt at spare, 
samtidig med at vi opretholder attraktive åbningstider, der tilgodeser børn og forældre.

----

Forældrebestyrelsen i Ramløse Børnehus

Etablering af mini-SFO’er:

Dette er ikke aktuelt for os, dette grundet rullende skolestart på Nordstjerneskolen afd. 
Ramløse.

Afskaffe tilskud til sund mad på skolerne:

Som forældre til skolebørn kan denne besparelse accepteres. Det er muligt at få firmaer 
udefra til at varetage denne opgave.

Dagplejere ansat på reduceret tid:

I Ramløse er det fra vores synspunkt ikke muligt at have dagplejere på reduceret tid. Vi 
vil gerne bibeholde tilbuddet, men med reduceret tid har vi en bekymring for om 
tilbuddet vil blive fravalgt. Ramløse har mange pendlere, og vi mener derfor ikke at 
denne besparelse er realistisk. Vi foreslår at alle pladser i dagplejen bliver fuldtidspladser

Reducering af Skole/SFO samarbejdstid:

Vi mener ikke at en inkluderende skole kan rumme en lavere normering.

Bleer i vuggestuer:

Vi har valgt at påføre denne besparelse igen – på trods af at den har været fjernet. 
Vores overbevisning er at forældrene i Ramløse Børnehus gerne selv betaler og leverer 
bleer. Måske man i samme moment som denne besparelse, udelade nedsættelsen af 
forældrebetalingstaksten.

Ændre tildelingsmodel for skoleområdet:

Bestyrelsen har tidligere til denne besparelse svaret:

Der er bevilliget ekstra penge til en daglig leder i Ramløse for at styrke den lokale 
ledelse. Hvorledes tænker BU selv dette vil påvirke skolerne når denne bevilling 
trækkes tilbage? 

Vores bekymring er at de små enheder bliver ekstra skrøbelige ved denne besparelse.

Lavere normering dagtilbud:

Alt forskning peger på, at mindre institutioner og flere pædagoger er det som skal til, for 
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at sikre at vores kerneydelse kan udføres tilfredsstillende, til gavn for børnene og på 
længere sigt samfundet.

Vi ved at der mangler børn i de eksisterende daginstitutioner, og at der Helsinge 
Realskole næste år åbner en ny børnehave med plads til 100 børn. Vi opfordrer 
børneudvalget til, at  antallet af institutioner rettes til, så det passer til det faktiske 
behov, samtidig med planerne om etableringen af en ny privat børnehave også 
indtænkes.

Færre lærertimer, skoler:

Vi har en manglende forståelse overfor denne besparelse. Den nye skolereform har 
indført længere skoledage for børnene, men alligevel er der tanker om at der kan spares 
på lærerstillinger. Er det så skolepædagogerne som skal overtage denne tid eller 
hvorledes skal det hænge sammen?

Flest mulig børn kører med Movia frem for skolebus:

Vi kan delvis acceptere denne besparelse. Vi har dog en bekymring da vi mener at man 
skal være opmærksomme på hvilke børn der påvirkes af denne besparelse. Der kan 
være familier som rammes hårdere end andre, og disse skal tilgodeses.

Procentvis besparelse fordelt på alle områder:

For os er denne besparelse urealistisk. Man kan ikke bade spare på lavere normering i 
dagtilbud samtidig med denne besparelse. Dog kunne vi godt tænke os at høre 
hvorledes man undersøger besparelser i egne rækker – administrativt for eksempel.

Lukkeuger i sommerferien i daginstitutioner:

Ramløse Børnehus har tidligere haft en fast lukkeuge. Dette kan evt. realiseres igen, 
men først fra 2016, da sommerferien allerede er planlagt. Ligeledes er vi af den 
overbevisning at besparelsen er så lille – fordelt på alle daginstitutioner i Gribskov – at 
den ikke kan forsvares.

Udskyde etablering af Gribskov Akademi:

Dette giver for os helt klart mening. Man må i fremtiden se på om akademiet, og andre 
nye dyre projekter, kan finansieres, eller udskydes, førend dette besluttes, så det ikke 
bliver på baggrund af de øvrige sociale tilbud.

Attraktive lokalsamfund:

Der er ingen tvivl om at forældrebestyrelsen gerne vil have et attraktivt lokalsamfund, 
men nogle af de ovenstående besparelse kan blive fatale for VORES lokalsamfund så det 
ikke længere er attraktivt. 

Den besparelse der er tale om i daginstitution/FO vil påvirke børnehaven samt 
specialbørnehaven, som pt. er disse der har den største mulighed for at finde midlerne. 
Vi mener ikke at det er acceptabelt at børnehaverne bliver pålagt at finde og dække 
denne besparelse.

I forhold til fordelingen af klynger kan vi sagtens se vores institution i en klynge med 
Annisse, da det vil øge samarbejdet i Arresø området. 

Med hensyn til ledelse er det af stor betydning at der bliver en nærværende, synlig og 
selvstændig ledelse i de enkelte enheder. Hermed tænker vi 2 ligeværdige ledere – 1 for 
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daginstitution og 1 i skoleregi. Vi er af den overbevisning af ledelsen ikke kan deles på 2 
matrikler hvis det skal være et attraktivt lokalsamfund. Vi er bekymret for at vi som 
forældre mister det tætte samarbejde med den synlige ledelse vi har nu.

I Ramløse har vi en institution hvor der er stor forældretilfredshed. For at kunne 
opretholde denne tilfredshed er der en del af de ovenstående besparelser som ikke 
bidrager til. Det har også været på tale at have kortere åbningstider i dagtilbuddet. I 
vores lokalsamfund er der mange pendlerfamilier, og en reduktion i åbningstider vil 
kunne få den konsekvens at flere vil søge væk fra Ramløse – og eventuelt Gribskov 
kommune. For at kunne bibeholde disse familier, samt tiltrække nye, må man se på 
hvad disse familier har behov for – i lokalsamfundet – og forsøge at imødekomme disse 
behov. 

Status quo er at Ramløse Børnehus er et attraktivt tilbud med nærværende og synlig 
ledelse, med stor forældretilfredshed, og dette tilbud vil vi gerne bevare.

Af samme grund er vi imod at institution og FO er sammen i ydertiderne og i ferierne. 
Det er på ingen måde attraktivt for hverken børn eller forældre. Børn har behov for 
faste, kendte voksne ved overgangen fra hjem til institution. Flere fra bestyrelsen deltog 
på de første besøg i ”Børnebyer” hvor dette fungerede. Men det var meget mindre 
enheder og færre børn. 
50 børn ml. 0-13 år – fra specialbørnehave, vuggestue og børnehave til morgenmad, er 
ikke børnene tarv!

Vi er bevidste om vigtigheden af besparelserne i budgettet 2015-2018, og åbne for 
dialogen omkring disse. Vi må dog erkende at flere af besparelserne vil forringe 
kerneydelserne –læring og trivsel – og at det i sidste ende bliver børnene som taber. 
Taber i et spil som selv vi forældre føler vi ikke er en del af. 

Der er udlagt et prioriteringskatalog ud, som berører alle ”på gulvet”, men der 
fremlægges ikke noget prioriteringskatalog for hvorledes man kan spare på 
administrative områder - er det overhovedet undersøgt om nogle af besparelserne kan 
hentes her?

----

Skolebestyrelsen på Gilbjergskolen

Høringssvar vedr. prioriteringskatalog marts 2015 samt attraktive lokalsamfund.

Skolebestyrelsen på Gilbjergskolen trådte ekstraordinært sammen 25/3 for at drøfte det 
fremsendte budgetmateriale. 

Først efter mødet med bestyrelsen modtog vi det supplerende materiale, der dels giver 
uddybende forklaring til punkter i prioriteringskataloget, dels med børnetalsprognoser 
underbygger behovet for betydelig stramning af budgettet i de kommende år. Det havde 
sandsynligvis haft betydning for vores drøftelser, hvis vi havde haft det fulde materiale 
på forhånd.

Vi anerkender, at der i børneudvalgets regi har været uforudsete udgifter, som har 
rystet budgettet. Vi anerkender, at strukturelle ændringer på skole- og 
institutionsområdet kan være løsningen på elevtalsproblematikken for at bevare de små 
skoler, og for at holde liv i vores lokalsamfund. 

Vi vil gerne diskutere mulighederne i attraktive lokalsamfund, og ønsker at det i 
udgangspunktet bliver anskuet som mulighed for et kvalitetsløft. Vi henstiller derfor 
administrationen til at adskille dette udviklingstiltag fra besparelserne på dagtilbud- og 
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skoleområdet, for at understøtte en innovativ og positiv proces.

Overordnet er det vanskeligt for skolebestyrelsen at acceptere en høringsproces af 
denne karakter. Vi oplever en løs omgang med vores tid, idet vi mangler oplysninger og 
forklaringer til at give ordentlige svar ud fra. Derfor er det under protest, at vi nu 
indgiver høringssvar, med håb om en bedre proces fremover.

Helt konkret har vi følgende bemærkninger til prioriteringskataloget:

Ad 3: Der er evidens for, at børn under 12 ikke evner at færdes i trafikken i det omfang, 
der følger med at skulle med offentlige transportmidler. Derfor kan vi ikke bakke op om 
at alle busbørn skal overgå til transport med Movia.

Ad 5 og 11: Forringelse af normering og konsulentfunktion kan få betydning for 
reaktionstiden ifht udsatte børn og tidlig indsats omkring dem. Vi er meget bekymrede 
over at skære ned her, også set i lyset af hvor de aktuelle budgetoverskridelser kommer 
fra.  

Derudover viser nyere forskning, at der er sammenhæng mellem alle børns udvikling og 
den normering  der er i daginstitutionerne, samt det uddannelsesniveau personalet i 
institutionen har. Da Gribskov kommune allerede har en normering, der er dårligere end 
landsgennemsnittet og et meget lavt uddannelsesniveau hos daginstitutionspersonalet 
må nedskæringer her anses for direkte uansvarlige (Kilder: "Pædagogisk kvalitet i store 
og små daginstitutioner En rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små 
daginstitutioner" af Grethe Kragh�Müller og Charlotte Ringsmose og "Personale og børn 
i kommunernes dagtilbud En undersøgelse af perioden 2007-2012" af Camilla Dalsgaard, 
Katrine Nøhr og Anne Line Tenney Jordan)

Ad 7 og 8: Vi vurderer, at der ikke er reelle besparelser i at lave aldersblandet 
undervisning, med mindre man vil lade holdene blive større end normeringen tillader.  
Dette kan vi ikke bakke op om.

Vi kan kun med forbehold tilslutte os pkt 4: Fælles indkøb mv. skoler og folkebibliotek. 
Vi har dog en bekymring i forhold til indkøb af bl.a. relevant litteratur til de forskellige 
læsetrin. Vi foreslår derfor en model, der adskiller de to, således at skolebibliotekerne 
med deres ekspertise om tidlig læsning får én fælles indkøbsplatform, og 
folkebibliotekerne en anden.

Vi har en forventning til økonomistyring fra administrationens side. Det er reelt umuligt 
at planlægge og udvikle skolens indhold, når vi ikke kan være sikre på rammerne. Med 
de massive budgetoverskridelser kan vi kun opfordre til, at der i Byrådet snarest 
foretages en overordnet prioritering, der vægter tryghed, læringsmuligheder og trivsel 
for børn og unge i Gribskov Kommune. Vi ønsker fortsat at være en attraktiv kommune 
for børnefamilier.

----

Gilbjerg børnehuses bestyrelse.

� Attraktive lokal samfund er noget vi alle ønsker, ideen med at samle 
skole,dagtilbud og idrætsforeninger på sted, i de mindre dele i kommunen, er 
noget vi godt kan tilslutte os. på den måde er der også muligheder for at 
pædagoger/medhjælper kan kan hjælpe hinanden i FO og dagtilbud. Hvis der er 
ferier og sygdom. Ligeledes vil der også være færre bygninger/matrikler at 
vedligholde. På den måde kan driftomkostningerne holdes nede for vedligehold, 
osv. 
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Dog i større byer Gilleleje, Helsinge, Græsted skal der måske tænkes i at man 
udvider brobygning dagtilbud skole imellem, så børnene kan starte lidt tidligere i 
FO, eller at børnehaver bygges sammen med skolen, dog skal vuggestuedelen 
holdes udenfor, da det er nogle andre behov med så små børn.

� NR 5. Lavere normering i dagtilbud, er ikke noget vi kan tilslutte os, da husene er 
spændt hårdt nok for i forvejen, og vi mener der også skal være tid til nærhed og 
omsorg til det enkelte barn, så ikke bare bliver en blefabrik. Det er især de 
ressourcesvage børn som har brug for den nærhed og omsorg i dagtilbuddet, som 
ikke er så stor derhjemme, på den måde kommer der også noget forebyggelse, 
så vi måske slipper for så mange anbringelser og børnesager, som er en del af 
denne sparerunde.

� NR 9. to ekstra lukke uger i dagtilbudene, vi mener for at have et attraktivt lokal 
samfund, for at trække nye familier til kommunen, er vi sikker på at, de også 
kigger på flexibilitet i kommunens pasningtilbud, i Gilleleje er der allerede 
gennemført at vi kun holder 1-2 huse åbent henover sommer, på den måde kan 
man også tilgode se medarbejdernes/forædrenes afholdelse af ferie. Desuden er 
det en undersøgelse fra 2010 man bygger på, den kan godt være forældet på 5 
år.

� NR 10. vi kan godt tilslutte og at der bliver deltidsdagplejer med nedsat tid, og 
hvis man som familie kun har brug for 32 timers pasning så er der x antal 
dagplejer, som har åbent i 33 timer. Eller også skal dagplejerne betales pr. Barn 
og der ikke nok børn skal der kapacitets tilpasses. 

� NR 11. Hvis dagplejekonsulentfunktionen skal flyttes til instutionerne, skal der 
følge timer med, da den tid der bruges på det arbejde, kommer til at mangle på 
gulvet, og det er det samme som en nednormering. Så for os er det ok at gøre 
det. Men timerne skal følge med.

� NR 12. Kortere åbningstid er helt klart en forringelse af serviceniveauet, dog kan 
man godt gøre det i nogle dagtilbud, på samme måde som man, har tænkt med 
dagplejerne, så det kun indbefatter nogle huse. Man kunne måske også lave en 
form for ekstra betaling for morgenmadmodul, som der gøres i FO. 

� Generelt er vi glade for at kommunen tænker visionært med store 
anlægsprojekter, men det må ikke være med så store omkostninger for vores 
børn. Det er vores børn der skal skabe fremtiden her.
vi tror at færre hænder nu skaber større behov for inklusion i folkeskolen.
Forebyggelse frem for helbredelse!

----

Forældrebestyrelsen - Sandslottet
Som det blev klart på dialogmødet i marts måned er Sandslottets forældrebestyrelse 
meget positivt indstillede på at virkeliggøre de mange gode tanker, der findes i den 
overordnede vision om attraktive lokalsamfund. Ligesom vi meget gerne indgår i en 
åben og positiv dialog om at virkeliggøre visionen om at gøre Gribskovs lokalsamfund 
endnu mere attraktive for både de nuværende borgere og kommende tilflyttere. For med 
et fokus på det nedenstående er den helt rigtige vej at gå

- Attraktive lokale børnemiljøer, der understøtter læring og trivsel - også på længere sigt
-   Sammenhæng mellem daginstitution og skole og glidende overgange for børnene
-   At der tænkes i lokale behov, potentialer og samarbejdspartnere.
-   Nytænkning med fokus på tværgående, langsigtede løsninger

Vi er i Sandslottet derfor meget glade for det forbilledlige samarbejde vi allerede har 
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med Sankt Helene Skole og Bakketoppen om  blandt andet brobygning, lukkedage, ferie 
og fælles aktiviteter for at sikre kontinuitet for børnene og fremtidssikre lokalmiljøet. I 
dette samarbejde er det ingen forhindring at Sandslottet er en selvejende institution.

Som det dog også viste sig på dialogmødet har vi overordentligt svært ved at komme 
med en tilfredsstillende tilbagemelding på det foreliggende materiale. Dertil er det 
simpelthen for mangelfuldt. 

Ligeledes er vi de første til dybt at beklage, at man har valgt at sammenkæde denne 
gode vision med et så uklart spareforslag, hvilket tvinger os til at afvise forslaget, da vi 
ikke med det nuværende grundlag kan se konsekvenserne for børnene i Tisvilde, og ej 
heller for personalet og forældre i Sandslottet.

Det nærværende høringssvar kan derfor kun tage stilling til den foreslåede beskæring af 
normeringen i kommunens daginstitutioner, mens der for det øvrige materiale kun er 
tale om foreløbige kommentarer og spørgsmål ud fra det, vi antager, er essensen i 
forslaget.

Uigennemtænkte besparelser på normering
--   Børn lærer bedst ved at have nærværende voksne omkring sig og ved allerede i 3 - 6 

årsalderen at have relationer til engagerede voksne. I den alder skabes forudsætningen 
for at lære at lære (Se evt Charlotte Ringmose om børns læring). Dette kræver således 
at der er en normering i dagpasningstilbudene, der understøtter relationer til 
nærværende og engagerede voksne, hvis man i kommunen ønsker at fremme læringen i 
skolen. En god normering i dagpasningstilbudene kan således betragtes som en 
investering i skolernes mål om øget læring.

-   De stigende udgifter på børneområdet skyldes til dels det øgede antal underretninger 
som en mulig følge af barnets reform. Ser man nærmere på tallene, vil man bemærke, 
at et stort antal underretninger kommer fra kommunens egne institutioner og skoler. 
Det må forventes at besparelser på normeringerne i dagtilbudene vil gå ud over 
personalets muligheder for at yde en fokuseret tidlig indsats for de sårbare børn. Det vil 
sige en indsats, der kræver opmærksomhed og fleksibilitet i opgaveløsningen før et 
udfordret barn bliver til en “sag” i PPR eller i serviceloven. En nedsat normering i 
dagtilbudene må således være at betragte som en kortsigtet løsning, der kan blive 
omkostningstung, når udfordrede børn kommer til at figurere på listen over 
underretninger fra institutioner, hvor personalet ikke har ressourcerne til at tilgodese 
barnets umiddelbare behov. En underretning fra et overbelastet personale kan føre til 
§50 undersøgelser, foranstaltninger, udgifter til PPR og psykologundersøgelser, som i 
nogle tilfælde kan forebygges ved en rettidig indsats fra de primære voksne omkring 
barnet.

- Herudover har vi svært ved at se hvordan kommunen med en dårligere normering pr. 
barn at gøre sig fortjent til de midler, der  blev afsat i Finansloven til bedre normering. 
Her står der jo

“Kommunerne skal i deres ansøgning forpligte sig til at anvende midlerne til pædagogisk 
personale på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til mere pædagogisk personale 
i både daginstitutioner og dagplejen. (…) Som opfølgning skal kommunen indsende et 
revisorpåtegnet regnskab for anvendelsen af midlerne, der dokumenter, at de er 
anvendt til flere ansatte på dagtilbudsområdet”

Det er ikke klart for os, hvordan Gribskov Kommune ville kunne indsende et sådant 
revisorpåtegnet regnskab med det nuværende forslags punkt 5. Økonomi- og 
Indenrigsministeriet har reserveret 1.375 mio kr. til bedre normering i Gribskov 
Kommune, og vil kommunen ikke fraskrive sig de midler ved at gennemføre forslag 5? 
Således at man udover at skære normeringen med 1.8 mio kr. også fraskriver sig 1.375 
mio kr. Så den samlede effekt for normeringen i kommunen til være på over 3.1 mio. 
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kr?

Overordnede uklarheder i materialet
Som det også fremgik på dialogmødet har vi forældrebestyrelsen svært ved at se 
konsekvensberegninger og lokale konsekvenser af forslagene

- Vi har modtaget supplerende høringsmateriale, men har stadig brug for bedre 
konsekvensberegninger på de fremsatte forslag. Hvad ligger der i der enkelte forslag og 
hvor er besparelsen? 

- Hvordan kan besparelserne træde i kraft aug. 2015? Vi vil gerne samarbejde og forstår 
behovet for besparelser, men kan ikke se, hvordan det i praksis skal kunne lade sig gøre 
at spare penge i 2015. Ferier er planlagt og normeringer kan ikke ændres med 
tilbagevirkende kraft. Tages pengene fra institutionernes eksisterende budget med 
tilbagevirkende kraft?

Færre ledelseslag mellem politisk niveau og institutionsledelser
Vi bifalder, at der skal være mindre detailstyring og mere fokus på lokale behov, hvilket 
understreger behovet for lokal ledelse og samtidig reducerer behovet for ledelseslag og 
administration på niveauet mellem de lokale institutioner og henholdsvis Dagtilbud, 
Skole og Fritidsordning, Center for Børn og Unge og Børneudvalget. 

Forældrebestyrelsen antager derfor, at besparelserne i den ændrede ledelsesstruktur 
skal findes ved at nedlægge områdeledelserne, hvilket er i klar forlængelse af visionen 
om attraktive lokalsamfund med en større lokal forankring. Eksempelvis giver det ikke 
mening at have en områdeleder til den klynge, der kaldes Sankt Helene, da denne jo 
kun dækker over Sankt Helene skole, Bakketoppen og Sandslottet. Der har de tre ledere 
allerede i dag et glimrende samarbejde, hvorfor et ekstra ledelseslag må anses som 
unødvendigt fremadrettet.

Det er dog uklart hvordan man er nået frem til at en nedlæggelse af områdeledelsen 
plus eventuelt en nednormering i administrationen som følge af flytning af 
beslutningskompetence til lokale enheder vil kunne give en på 3.8 mio kr årligt i 2018 
eller ca. 750.000 kr per område/klynge.

Hvis det ikke er intentionen at spare på de mellemliggende, administrative ledelseslag 
kan forældrebestyrelse ikke tilslutte sig forslaget.

Sandslottet forbliver selvejende
Al erfaring fra Tisvilde viser, at det sagtens kan lade sig at have et godt og tæt 
samarbejde med de øvrige institutioner og lokale aktører, også som selvejende 
institution. Det vil vi fortsætte med på grund af de pædagogiske muligheder, dette 
samarbejde indeholder, samt på grund af vores ønske om at skabe og vedligeholde et 
sammenhængende lokalt børnemiljø.

Dette er understreget af den nylige tilfredshedsmåling, hvor kommunens selvejende 
institutioner generelt ligger i top, ligesom Sandslottet igennem længere tid har været 
meget søgt. Også af forældre uden for det naturlige optageområde. Vi er samtidig ikke 
er bekendt med afgørende forskelle i omkostninger pr. barn i selvejende i forhold til 
kommunale daginstitutioner.

Vi er dog også som først skrevet interesserede i en åben og positiv dialog om 
mulighederne i visionen om attraktive lokalsamfund. Og vi imødeser derfor med glæde 
indbydelser fra administrationen til dialogen om, hvordan visionen udmøntes i praksis.

Vi er dog desværre også nødt til at informere om, at vi har sat gang i en forundersøgelse 
af mulighederne for at omdanne Sandslottet til en privat institution såfremt 
alternativerne ikke er tilfredsstillende for børn, forældre og personale.
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----
Skolebestyrelse – Nordstjerneskolen

Generelt:
Det kan synes vanskeligt med det materiale, der er til rådighed, at vurdere hvilke 
konkrete konsekvenser de foreslåede besparelser vil få i praksis. Det kræver en større 
detaljeringsgrad i forslagene.

1. Attraktive lokalsamfund:
Skolebestyrelsen er positiv over for tanken om attraktiv lokalsamfund, men er bekymret 
for, at det bliver besluttet som et led i store besparelser. 
Bestyrelsen kan ikke tage stilling til besparelsen vedr. ledelse, da det ikke er konkret. 
Bestyrelsens holdning er, at man skal have øje for, at der med indførelse af 
læringsreformen er brug for faglig ledelse på hele 0-18 års-området.

Bestyrelsen stiller spørgsmålstegn ved om der er nogle stordriftsfordele på det 
teknisk-administrative område. Det er et område, der allerede opleves som værende 
skrabet. Der ønskes en konkretisering af konsekvenserne samt en udmelding om 
serviceniveauet.

Distriktsændringerne kan være en god idé – dog skal man være opmærksom på, at der 
skal være elever til alle skoler. 

2. Udskyde etablering af Gribskov Akademi:
Det er en god idé, da det endnu ikke er etableret.

3. Flest mulige børn kører med Movia
Det er en god idé, hvis det nuværende seviceniveau kan bevares.

4. Fælles indkøb skole- og folkebibliotek
På Nordstjerneskolen er indkøbene i forvejen fælles.

Det fremgår ikke tydeligt, hvordan besparelsen skal udmøntes, men hvis det er fordi 
man ønsker, at alle skal bruge de samme undervisningsmaterialer, skal det 
konkretiseres, da det er skolebestyrelsens kompetence. Og den kompetence ønsker 
skolebestyrelsen fortsat at have.

5. Lavere normering i dagtilbudene
LU kan frygte, at det betyder, at flere og flere elever vil begynde i skole med dårligere 
forudsætninger, hvis der spares på dette område. Derudover vil dette ramme de børn 
med de dårligste forudsætninger hårdest.

6. Ændre tildelingsmodel på skoleområdet
Denne ændring er i direkte modstrid med målet om attraktive lokalsamfund. Bestyrelsen 
finder, at dette forslag er et symptom på den manglende politiske retning på området. 
Denne slingrekurs/manglende retning skaber utryghed på arbejdspladsen og gør det 
vanskeligt at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. Det har desuden den 
konsekvens, at det skaber utryghed i forældregruppen i lokalsamfundene. Anbefalingen 
er at få skabt ro, så de attraktive lokalsamfund kan udvikles!

7. og 8. Aldersintegreret undervisning i indskolingen/fleksible klasser og 
gruppestørrelser
Dette er reelt en forhøjelse af klassekvotienterne og ændring af tildelingsmodellen i antal 
kr. pr. elev. Det lavere serviceniveau bør man politisk stå ved og melde reelt ud. På 
Nordstjerneskolen vil det konkret betyde, at der vil være over 28 elever i mange af 
klasserne. 
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På Nordstjerneskolen er der allerede aldersintegreret undervisning i indskolingen, og 
erfaringen er, at forudsætningerne for at lave en differentieret undervisning og et 
inkluderende læringsmiljø er at bevare de eksisterende ressourcer, selvom der på 
stamholdet er flere elever. 

9., 10. og 11.
Ingen kommentarer

12. Kortere åbningstid i dagtilbud
Det understøtter ikke de attraktive lokalsamfund, da der her bor mange pendlere.

----

Bjørnehøjskolen - Skolebestyrelsen

På Bjørnehøjskolen støtter skolebestyrelsen op om en faglig stærk skole, hvor der 
konstant er fokus på et højt fagligt niveau (lærere og elever), trygge rammer og et godt 
samarbejde lærere, ledelse og forældre i mellem samt inddragelse af lokalsamfundet og 
dets ressourcer.

En overskridelse af budgettet og større investeringer i Gribskov Kommune gør, at 
børneudvalget lægger op til besparelser på 12,4 (8,1) mio. kr. i 2015. Disse store 
besparelser bekymrer skolebe-styrelsen af flere grunde. I den nyligt udkomne 
”Kvalitetsrapport af skolevæsnet i Gribskov Kom-mune” peges bl.a. på:

 � at der stadig er brug for fokus på det faglige niveau, at flere har brug for 
støtte til at blive ”sikre læsere”, og at for mange unge ikke gennemfører 
en ungdomsuddannelse

 � at Gribskov Kommune bruger 14.800 kr. over landsgennemsnittet pr. elev 
(74.697 kr. pr år)

 � at skolerne skal have et attraktivt miljø og et højt uddannelsesniveau, 
således at der kan tiltrækkes flere kompetente lærere - for nuværende er 
det svært at få kompetente lærere til området

 � at privatskolefrekvensen skal ned over en årrække
 � at prognosen for børnetallet i Gribskov viser færre børn til skolerne i de 

næste mange år – i Bjørnehøjs optageområde forventes elevtallet at falde 
med 24 børn indtil skoleåret 2018/-2019, svarende til et fald på 5% - 
trods dette har Bjørnehøjskolen p.t. en venteliste på 40 børn.

Gribskov skolevæsen har store udfordringer på nuværende tidspunkt og er det 8. 
dyreste i landet udregnet pr. elev. Som bestyrelse er vi bekymret, for om der er børn 
”nok” til alle skoler, om den foreslåede besparelse kan holde (mange små 
besparelsesområder) og om det er muligt at fast-holde kravet om at udvikle kvaliteten i 
skolevæsnet, samtidig med at der skal spares så gennem-gribende. Desuden finder vi 
anlægsudgifterne til det attraktive lokalsamfund meget høje (40 mil. kr.), hvis 
børnefamilierne fx alligevel flytter deres børn til større skoler. 

Ved skolebestyrelsesmødet d. 18. marts 2015 behandlede Bjørnehøjskolens bestyrelse 
de fore-slåede besparelser/prioriteringer og scenariet om attraktive lokalsamfund. 
Bestyrelsen fandt det vanskeligt at tage stilling til de foreslåede besparelsesområder, 
idet mate-rialet var mangelfuldt og konsekvenserne ved de enkelte forslag svære at 
gennemskue. Det supplerende materiale og den udvidede svarfrist har givet en lidt 
større indsigt, men vi har stadig mange spørgsmål til materialet og udmøntningen af 
besparelserne. 
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Høringssvar
Skolebestyrelsen på Bjørnehøjskolen anbefaler, at baggrunden for de overskridelser, der 
medfører disse meget store besparelser, analyseres nøjere og at de foreslåede 
investeringer genover-vejes:

 � har organisationen Gribskov eksempelvis været gearet til at handle 
tilstrækkelig hurtigt og grundigt – med rettidig omhu?

 � kunne det have medført færre udgifter til anbringelser?
 � hvorfor koster Gribskov skolevæsen så meget pr. elev i forhold til 

sammenlignelige kom-muner?
 � med det faldende børnetal og de i forvejen mange, gode idræts- og 

fritidsfaciliteter i Gribskov – er det så altafgørende at bygge fx. en ny 
springhal til 11 mil. kr.?

Skolebestyrelsen anbefaler markant, at Gribskov Kommunes skolevæsen ikke forringes 
yderligere, da det med al sandsynlighed ville medføre (for) store udfordringer i forhold til 
at opfylde kommu-nens og lærings-re-formens ambitiøse mål, samtidig med at private 
skoler vil få bedre muligheder for at trække elever væk fra kommunens skoler.

Ad 1. Attraktive lokalsamfund
Skolebestyrelsen finder ”Attraktive lokalsamfund” interessant. Vi har i forvejen et 
samarbejde med foreningslivet, som benytter skolens lokaler, og et udvidet lokalt 
samarbejde vil kunne udvikle nogle trygge og sammenhængende fritidstilbud, hvor 
skolen kan virke som kultur-cen-ter og være med til at samle både børn og voksne i 
lokalsamfundet og samtidig understøtte børne-nes læring og trivsel.
En ændring af skoledistrikter kan være med til at optimere tilknytningen til skole- og 
dagtilbud samtidig med, at transporttiden bliver kortere og behovet for skolebuskørsel 
mindre. 
Vi er dog skeptiske overfor, om det er muligt at spare de penge, der er lagt op til, da det 
på Bjørne-høj ikke vil være muligt at placere en vuggestue/børnehave på matriklen. Det 
er også vigtigt at bemærke, at Bjørnehøjskolen aldrig har haft et større elevtal og at der 
– som ovenfor nævnt - er 40 elever på venteliste pt. 

I ”Det attraktive lokalsamfund” finder vi det formålstjenligt at sammenlægge den 
administrative funktion for at sikre overblikket og ansvar for økonomi, ressourcer og 
fleksible løsninger. Et tæt samarbejde mellem de serviceansatte i hver lokalområde vil 
imidlertid være en fordel samtidig med, at kontinuitet er vigtig for ejerskab i forhold til 
skolens bygninger, rationel drift og medvirken til pædagogiske aktiviteter.
En attraktiv skole/dagtilbud kræver en nærværende og tilstedeværende ledelse. 
Bestyrelsen på Bjørnehøj-skolen bekymres derfor, når man i forslaget eksempelvis vil 
spare på antal ledere, hvilket vil give mindre tid og indblik i trivslen og den daglige 
drift/økonomi på den enkelte enhed.

Ad 2. Udskyde etablering af Gribskov Akademi
Gribskov Akademi skulle være med til give de fagligt udfordrede unge en mulighed for et 
fagligt løft, hvilket er tiltrængt ifølge kvalitetsrapporten fra Gribskov Kommune. 
Skolebestyrelsen kan derfor ikke anbefale udskydelsen af Gribskov Akademi.

Ad 3. Flest mulige børn kører med Movia frem for skolebus.
Et ændret skoledistrikt vil fremme muligheden for at køre med Movia til og fra skole, 
hvilket vil give en mere fleksibel undervisningsplan – og på Bjørnehøj kører de ældste 
klasser (7.-9.) allerede med Movia. Skolebestyrelsen anbefaler, at flest mulige børn 
kører med Movia, men mener, at der stadig er behov for skolebuskørsel for de mindste 
klasser.

Ad 4. Fælles indkøb mv. skole- og folkebibliotek 
Som udgangspunkt kan vi bakke op om fælles indkøb. Vi er dog bekymrede for, at 
besparelsen ikke kan opnås på dette område. Fælles indkøb kræver koordinering og 
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enighed samt et distribuerings-system. Det er svært at se, hvor meget 
Folkebibliotekerne skal forestå - skal de også stå for de pædagogiske og faglige 
bogindkøb, og er de gearet til det? Så vidt vi er orienteret, er der allerede et 
fællessystem, som stort set ikke fungerer!

Ad 5. Lavere normering i dagtilbud
Vi forholder os kritisk til dette forslag, idet indskolingen har iagttaget, at de små børn, 
der starter i dag, har et dårligt sprog. Vi vil formode, at lavere normeringer kan medføre 
mindre samtale med børnene i daginstitutionerne, som derfor ikke kan vende denne 
uheldige udvikling. Dårligere sprog hos de yngste, vil give et større arbejdspres og 
behov for mere pædagogisk støtte i indskolingen.

Ad. 6. Ændre tildelingsmodel på skoleområdet 
På Bjørnehøjskolen har vi en høj klassekvotient trods faldende børnetal. Vi mener, at 
tildelings-mo-dellen bør være baseret på en optimal klassedannelse, som belønnes via 
ressourceudmeldingen. En ændring af skoledistrikterne kan være med til at sikre optimal 
klassedannelse. Hvis der er matrikler, som ikke er rentable, bør det overvejes at lukke 
og frasælge disse.   

Ad. 7 og 8. Aldersintegreret undervisning i indskolingen/fleksible 
klasser/gruppestørrelser. 
På Bjørnehøjskolen har vi en høj klassekvotient samtidig med, at stadig flere forældre 
ønsker at flytte deres børn til Bjørnehøjskolen. Det vil derfor ikke være muligt at 
etablere hverken alders-integreret undervisning eller fleksible gruppestørrelser.

Ad. 9., 10., 11. og 12
I bestyrelsen på Bjørnehøj mener vi, at det kan være en god idé at analysere behovet 
for lukke/-åbnings-tider samt fordelingen af ressourcer. Vi vil dog også gerne bevare 
vores attraktive dagtilbud, således at vi stadig har mulighed for at få passet vores børn, 
selvom vi evt. er nødt til at transportere os langt for at fastholde vores arbejde. Vi må 
derfor understrege vigtigheden af, at der i et attraktivt lokalsamfund skal være et 
fleksibelt dagtilbud, som kan dække børnefamilier-nes behov for pasning og pædagogisk 
støtte og rådgivning.

----
Forældrebestyrelsen i Skovkanten

 1. Attraktive lokalsamfund

Fordele: hente børn samlet et sted, børnene har en tilknytning til skolen før de 
starter � mere glidende overgang.

Ulemper: børnenes tilknytning til et sted, der er mindre. Aflevering/tilknytning til 
personale – diffust for små børn. Esrum bliver en gennemkørselsby. Ingen 
aktivitet. Byen dør og tiltrækker ikke tilflyttere. 

Udfordringer: de fysiske rammer kræver mere plads end hvad der umiddelbart 
ses. Lokalerne kræver store forandringer: vuggestue/børnehave skal være opdelt 
i flere enheder. De små skal ”beskyttes”/afskærmes – både mentalt og fysisk. 
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Dette gælder især udendørsarealer ift. larm og leg. Eksempel: krybberum og 
indringning!

- Medarbejdere tilknyttet flere adresser: tager for meget tid fra børnene, 
kræver for meget koordinering og transport. Kan afskrække folk fra at 
søge job: svært at rekruttere

- Gæstedagpleje i institutionsregi: det er umuligt at planlægge ift. 
personale, det kræver ekstra hensyn og opmærksomhed fra 
medarbejderne at tage sig af nye og midlertidige børn � går udover de 
indskrevne børn. Ikke muligt at have et backup korps af vikarer. 

- Tilpasse antallet af daginstitutioner: set fra vores synspunkt i 
Skovkanten er der absolut ikke faldende børnetal. Nærmere det 
modsatte. Vi ser derfor overhovedet ikke et potentiale for lukning

 2. Ingen kommentarer til Gribskov Akademi

 3. Afskaffelse af skolebusser: landlige distrikter har for farlige veje uden 
fortove for små børn, der skal alene ud til busstoppestederne

 4. Ingen indvendinger til indkøb til skole – og folkebibliotek. Godt med bedre 
pris

 5. Vi er stærkt imod det: i forvejen halser personalet efter i hverdagene. Det 
går i sidste ende udover børnene – selv de stærke børn. Understøtter ikke 
på nogen måde inklusionsstrategien. Man kan ikke klippe håret af en 
skaldet – bundet er nået. Stort pres på arbejdsmiljøet medfører højere 
sygefravær og flere udgifter.  Meget kortsigtet løsning.

 6. Små skoler skal opretholdes for at byerne ikke dør – det går udover 
børnene at klasserne slås sammen. Fagligheden opretholdes ikke.

 7. Ingen bemærkninger

 8. Ingen bemærkninger

 9. Ferieugerne skal koordineres mellem institutionerne, så man ikke som 
forældre risikerer at have tre forskellige uger. Kan være problematisk, hvis 
man ikke har fleksibiliteten på jobbet: fx alle, der arbejder i 
lokalsamfundet. Arbejdspladserne kan ikke tilbyde det samme.

Fordel: besparelsen. Hvis der skal skære et sted, må det gerne være her. Men 
hvad med juledagene? Kan der ikke indlægges lukkedage herimellem?

 10. Ulempe at samle dagplejebørnene i spredt befolkede områder, men 
det kan være en fordel hvor der er flere børn og det er nemmere at samle 
dem. Dog er det et sted, hvor det giver mening at spare eller tilpasse det 
behovet. 

 11. Opgaven er den samme som nu – det bliver timer, der går fra 
børnene i institutionen. Vi er meget imod dette forslag.
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 12. Vi er en pendlerkommune: mange forældre er afhængige af 
åbningstiderne for at kunne aflevere tidligt og undgå myldretid. Dette er 
et præmis for at kunne tiltrække nytilflyttere. De kortere åbningstider vil 
gå udover stillingerne, der skæres ned på. 

------
Dagplejens forældrebestyrelse

Attraktive lokalsamfund

Vi understøtter tanken om attraktive lokalsamfund, da den fra en pædagogisk vinkel 
understøtter forskning om børns overgange, læringsmiljøer etc. 

Der skal ske en lige vægtning af skole og dagtilbud. Der skal derfor fastholdes to ledere 
på samme niveau; der sammen med de daglig ledere, afdelingsleder etc. udgør et 
lederteam. 

Gæsteplejen skal beholdes i dagplejens regi. Det er vigtigt at fastholde et trygt miljø 
med genkendelige voksne i forhold til denne pædagogiske opgave. Vi forudser at 
børnene ikke kan modtages i vuggestuen på grund af manglende ressourcer. Det er også 
vigtigt at pointere at forældre har valgt dagpleje og ikke vuggestue. Dette understøttes 
at dagplejens flotte resultat på BTU hvor vi scorede 4,7. 

Dagplejen 

Besparelserne der foreslås vedr. dagplejen, vil medføre et drastisk fald i faglighed og 
kvalitet, og gør det ikke muligt at efterleve de lovmæssige krav vedr. tilsyn, hverken i 
forhold til de kommunale dagplejere eller de private børnepassere. Det vil ikke være 
muligt at fastholde og videreføre det udviklingsarbejde, der har fundet sted omkring 
uddannelse, sikkerhed og pædagogik, da det er dagplejekonsulenterne der til dagligt 
sidder med denne opgave.  

Vi har i dagplejen gennem de sidste fire år styret efter faldende børnetal og 
forældreønsker, det har medført en tilpasning på 50 medarbejdere, legestuerne er flyttet 
ind i institutionerne, hvilket har frigivet 4 boliger, vi er gået fra en ledelse på 3 personer 
til 1, Antallet af konsulenter er ligeledes tilpasset fra 7 fuldtidskonsulenter til 2 
fuldtidskonsulenter. 
Konsulentfunktionen er lagt ud i de områder hvor antallet af dagplejere ligger mellem 
1-4, hvor funktionen primært varetages af daglige pædagogiske ledere. Koordineringen 
områderne imellem varetages af fuldtidskonsulenterne.

Skal der spares mere på dagplejen, skal det ske på funktioner, der ikke har med daglig 
drift at gøre, og ikke vil have indflydelse på kvalitet, pædagogik eller fagligheden.

Besparelserne vil endvidere forringe tilbudet betragteligt; og kan få forældre til at 
fravælge dagplejen. 

Daginstitutionerne 

Ser man på besparelserne der foreslås vedr. daginstitutionerne i sammenhæng, vil det 
ligeledes medføre et markant fald i kvalitet og faglighed. Tilføres 
dagplejekonsulentopgaven uden ressourcer, samtidig med at der skæres i normeringen 
og ledelsen får flere opgaver; er der samlet set tale om et stort indgreb i normeringen. 
Konsekvensen bliver en travlere hverdag, mindre tid til det enkelte barn og dermed 
bliver det svært at fastholde den nuværende kvalitet og faglighed. 

Vi appellerer til, der tænkes i besparelser, der ikke sænker niveauet i de enkelte 
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institutioner; og ikke influerer markant på normeringen. 

Generelt om budgetreduktionerne 

Vi håber på besparelser, der ikke rammer 0-6 års området så voldsomt som der 
umiddelbart lægges op til i oplægget. 
Skal læringsreformen, der dækker 0-18 år, effektueres kræver det, at der satses på 
0-18 og ikke kun på skolerne, da forskning viser, at et godt dagtilbud er fundamentet og 
afgørende for en god og lærerig skolegang, 

Hvis vi gerne vil gøre Gribskov attraktiv for børnefamilier sker det ikke med baggrund i 
de foreslåede besparelser .

Vi håber at I finder besparelser, der ikke rammer faglighed og kvalitet i vores tilbud. Vi 
appellerer til at der tænkes langsigtet, i et samlet 0-18 års område og i bevarelse af 
kvalitet, læring og pædagogik. 

Dagplejens forældrebestyrelse foreslår følgende:

Forhøjelse af brugerbetaling f. eks. kr. 100 pr. måned.
Fjerne bleer og økologi i gæstehusene.
Legestuen i Helsinge kan flytte ind i en institution, hvilket vil frigive en bygning. 

________________________________________
Korte kommentarer til de konkrete 12 forslag : 
1. Læs svar ovenover 

2. Vi går ind for udskydelsen 

3. Ja vi kan understøtte forslaget hvis det gælder for børn fra 6-9 klasse,  men udtrykker 
samtidig en bekymring for at det vil gøre os som kommune mindre attraktive og kan 
være medvirkende til lukning af de små      byer.  

4. Vi understøtter dette forslag. 

5. Vi går ikke ind for dette forslag; konsekvenserne er for store for børnene. Læs svar 
ovenover

6. Vi understøtter ikke dette. Det er vigtigt at bibeholde de små lokalsamfund, hvilket 
kan være i fare hvis vi mister de små skoler.

7. Vi understøtter ikke dette forslag.

8. Vi understøtter ikke dette forslag.. 

9. Vi understøtter dette forslag

10. Vi understøtter ikke dette forslag, det vil forringe tilbuddet til forældrene. 

11. Vi understøtter ikke dette forslag, Dagplejen er valgt på grund af det lille trygge 
miljø og det anbefales ikke at børnene passes i institutionerne. Vi kan frygte at 
normeringen i institutionerne gør at der ikke er tid og plads til børnene. I dagplejen har 
vi både sensitive børn og børn med særlige behov som gør at de ikke kan passes i store 
sammenhæng.

12. Vi understøtter ikke dette forslag. Da det bl. a. kan medføre at børnene skal skifte 
tilbud hvis forældrenes arbejdstid ændrer sig.
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----
Skolebestyrelsen Sankt Helene Skole

Vores udfordringer skal vendes til gevinster

Som allerede nævnt af bestyrelsen på Sankt Helene Skole, er vi grundlæggende positive 
over for forslaget om Attraktive Lokalsamfund. Vi tror på synergien og fordelene ved at 
samle funktionerne og tænker i helheder, og det underbygger vores skarpe fokus på 
positiv branding af Gribskov for eksisterende og nye skatteborgere. Derfor bakker vi 
fuldt op om idéen og siger ja til:

 � Sammenhængende børneområder i attraktive lokalsamfund

 � Børneliv med en rød tråd med både fysisk og pædagogisk 
sammensmeltning

 � Bevarelse af skolestrukturen – 5 store områder

 � Skolen som kulturcenter – 24/7

 � Fremtidssikre vores lokalsamfund, som er det DNA/geografiske struktur, 
som former vores kommune

Vi ved også godt, at sådanne visioner kræver nytænkning, som vi gerne vil tænke 
sammen om. Trods eftersendelse af yderligere information efter mødet den 24. marts 
(tak for det) mener vi dog stadig, at der er mange uafklarede delelementer (særligt i 
prioriteringskataloget). Derfor har vi valgt at svare på de absolut mest centrale 
udfordringer.

Analyse af omkostninger på børneområdet

Generelt finder vi i høringsmaterialet en række besparelser, som vi mener fjerner 
væsentlige gevinster ved den nye struktur. Disse forslag til besparelser er identificeret, 
uden at kommunen - jf. besked fra udvalgsformanden på møde 24. marts - har 
gennemført en analyse af, hvordan udgiftsposterne på området fordeler sig. Kommunen 
beder dermed bestyrelserne om at tage stilling til besparelser, som vi ikke har mulighed 
for at sætte i kontekst til, hvordan de øvrige (og langt større) midler på området bruges 
- og dermed hvilke eventuelle besparelser, vi alternativt ville kunne gennemføre. 
Analysen burde være relativt simpel at gennemføre, da kommunen som en del af sit 
økonomiske overblik må kende udgiftsposterne allerede.

Vi vil derfor anmode om, at en sådan analyse fremsendes til bestyrelserne - meget 
gerne som baggrundsmateriale sammen med høringen om den nye ledelsesstruktur 
under Attraktive Lokalsamfund. Analysen er et helt centralt redskab, som vil give såvel 
bestyrelserne som kommunen selv mulighed for at overveje og gennemføre tilpasninger 
på en langt mere målrettet og helhedsorienteret måde.

Anlægsmidler og sammenlægninger

Der er afsat samlet 39,6 mio. (i 2015 og 2016). 13,7 af dem er afsat til Ramløse Skole. 
Hvis vi som et første estimat antager, at 13,7 mio. er et realistisk bud på, hvad det 
generelt vil koste pr. skole at omlægge til den nye struktur, så er der råd til ombygning 
af yderligere to skoler. Og det er vel at mærke i hele perioden, da der ikke er afsat 
midler i 2017 og 2018. Dermed hænger anlægsbudgettet ikke sammen, da tre skoler 
-udover Ramløse - skal ombygges. En forudsætning for, at projektet kan realiseres - og 
for at vi som bestyrelse kan bakke op - må derfor være, at vi får politisk commitment  til, 
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at anlægsmidlerne forøges med op til 50 % pr. afdeling, hvis analysen af de lokale 
forhold viser, at der er behov for mere end de knap 9 mio., der pt. er til rådighed pr. 
afdeling. 

For Sankt Helenes vedkommende kan vi se af høringsmaterialet, at besparelserne på 
ledelse, teknisk/administrativt mv. skal hentes gennem én sammenlægning i stedet for 
to. Det forstår vi ikke. Vi mener, at sammenlægning bør omfatte begge lokalsamfund – 
og rent faktisk starte på Vejby afdelingen. Rent fysisk og ledelsesmæssigt må der 
konkrete vurderinger til for begge områder, men der er klart behov for en mere effektiv 
udnyttelse af kvadratmetrene.  

Bakketoppens dalende elevtal og brugen af  kvadratmeterne i Vejby  giver mulighed for 
en sammenlægning, omend der skal bygningsmæssige forandringer til FO'ens lokaler. Vi 
ser fordele, som f.eks. kantine/skolemad til skolens elever ved en fælles matrikel, da 
ressourcerne (køkken og en del personale) allerede findes i daginstitutionerne. Begge 
steder kræver investeringer til etablering for at opnå senere gevinst - Jf. udvalgets og 
administrationens udmeldinger på mødet 24. marts, hvor det netop er centralt at sikre 
en langsigtet, bæredygtig driftsøkonomi - også selvom det koster anlægsmidler her og 
nu. 

Fordelene for lokalsamfundene ville derfor være større ved også at gennemføre 
sammenlægning på Vejby afdelingen. Vi beder derfor, at Sankt Helene Skoles set up  
bliver revurderet.

Vi ser også sammenhængen til Sandslottet som en fremtidig oplagt mulighed, da det er i 
både skole og daginstitutions interesse, at vi har begge kommunale tilbud repræsenteret  
i Tisvilde for at sikre et attraktivt lokalsamfund. Derfor skal vi tænke en fysisk 
sammenlægning ind på sigt, men samtidig huske på, at de to institutioner allerede nu 
samarbejder om områdeledelse, åbningstider i ferier, en særdeles velfungerede rød tråd 
i brobygningsarbejdet og en åben og ærlig dialog om fremtidens muligheder. Derfor 
finder vi det klodset, og direkte unødvendigt, at administrationen forsøger at presse en 
”kommunalisering” af Sandslottet (selvejende) ned over hovedet på ledelse og 
bestyrelse her og nu. Argumentet er, at besparelsen ikke er realistisk uden, men det 
mener vi ikke er korrekt, da vi som sagt har et uudnyttet potentiale på Vejbyafdelingen, 
samt tilsvarende på kommunens øvrige dagsinstitutioner/skoler, hvor de end ikke er så 
langt med samarbejdet, som Sankt Helene Skole/Bakketoppen/Sandslottet endnu. 

Vi frygter, at denne mangel på involvering samt forhastet skrivebordsbeslutning kan føre 
til et ønske om privatisering af Sandslottet og det er Sankt Helene Skole ikke 
interesseret i.

Ledelse, medarbejdere og teknisk/administrativt personale

Fakta:
Tisvilde/Vejby: Samtænkning ledelse (120.000 kr.), organisering af medarbejdere på 
tværs af tilbud (165.000 kr.), besparelse på bygningsdrift/færre bygninger (250.000 kr.) 
i attraktivt lokalsamfund i Tisvilde. Samle administrative funktioner (70.000 hvert sted) 
områdepedel (100.000 kr. hvert sted). Budgetreduktionerne fuldt iværksat fra og med 
2017.

Vi kan på ingen måde se, at der kan skæres i ledelsestiden direkte på skolen i den 
nuværende ledelsesstruktur. Ledelsen er med til at sikre, at vi når vores faglige mål, at 
vi har en lav omsætningshastighed på personale, og at reformen er kommet så godt i 
vej, som den er på Sankt Helene Skole.

Når vi snakker ledelse i en ny ledelsesstruktur (pt. ukendt) må vi tænke i en 
organisation med "område-ledelse", hvis vi skal reducere. Her er besparelser ikke 
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utænkelige, men vi må og skal sikre, at der er daglig  ledelse på alle matrikler og for 
hele aldersforløbet fra 0-16 år. Det kræver igen nytænkning og her mangler vi stadig at 
se et udspil fra administrationen – eller endnu bedre at blive inviteret til dialog om denne 
mulighed.

Derudover forekommer det urealistisk, at Sankt Helene skal kunne finde 2x100.000 + 
2x70.000 = 340.000 i sparet administration og pedel-funktion. Vi kører i forvejen med 
kun én sekretær, og pedellerne kan ikke undvære en hel stilling ved at blive samlet.

Tildelingsmodellen (ikke en del af Attraktive Lokalsamfund, men en del af 
prioriteringskatalog)

Attraktive lokalsamfund nødvendiggør, at der fortsat bliver afsat ekstra ressourcer til de 
små afdelinger, for at opretholde et fagligt ordentligt og forsvarligt tilbud på begge 
afdelinger. Det kan ikke løses blot ved sammenlægninger af årgange eller andre 
holddannelser, hvis der ikke er ressourcer til de talmæssigt mindre årgange på hver 
matrikel. Så risikerer man, at skoletilbuddet bliver fagligt svagt og dermed ikke 
attraktivt for de familier, vi netop gerne vil have flytter til. Vi tvivler på, at kvalificerede  
"pendlerlærere" vil være til at skaffe, og det bliver ikke muligt at leve op til reformens 
krav om varieret undervisning, ud af huset, liniefagsuddannede lærer osv.  Vores 
teach-out-projekt, som vi præsenterede for børneudvalget 18. marts 2015, med flere 
faglærere involveret vil ikke kunne gennemføres, selvom det er lige i tråd med 
reformens visioner.  Vi ville også have udfordringer på de årgange, hvor en 
sammenlægning lodret lander på 35 elever til en lærer.  

På sigt er det naturligvis målet, at vi med sammenlægninger, holddannelser og 
markedsføring af attraktive lokalsamfund osv. IKKE står med så små årgange. Men pt. 
er vi nødt til at sikre, at vi ikke får huller i rækkerne og at vores tilbud er fagligt i 
topklasse.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere dialog og for at uddybe vores svar.

-----
Blistrup Lokalråd

Blistrup Lokalråd har tilladt sig – ud fra alle de oplæg og bilag som forvaltningen har lagt 
til grund for en ny strukturdebat på området – at fremkomme med og stille forslag til de 
forskellige emner/temaer, som vi mener, vi som Lokalråd har en ret til at kommentere – 
både som interessenter (forældre, brugere) men også som medborgere i Blistrup sogn 
med focus på at kunne fastholde et lokalsamfund. Vi fremsender derfor vores oplæg, 
som vi regner med bliver vedlagt sagen til behandling i Børneudvalget.

Blistrup Lokalråd er bekendt med, at Børneforvaltningen efter opfordring fra 
Børne-udvalget har udsendt et oplæg til både en ny omstrukturering af børneområdet 
samt et katalog til store besparelse, som bl.a. skyldes et overforbrug på det 
specialpæda-gogiske område og på områder, der skulle have været effektiviseret i 2014. 
Materialet er udsendt til ledere, bestyrelser og lokaludvalg på hele området m.h.p. et 
hørings-svar fra de berørte interessenter.

Blistrup Lokalråd anser sig som en interessent i denne sammenhæng, da vi ønsker at 
bevare vores lokale institutioner samt arbejde for, at Byudviklingen i Blistrup sogn 
videreudvikles til gavn både for os og for kommunen. Derfor har vi besluttet at sende 
vores høringssvar på det udsendte materiale, og da oplægget lægger op til en meget 
stor omstrukturering samt besparelser, vil vores høringssvar selvfølgelig afspejle dette 
forhold – også i tekst. Vores svar vil tage udgangspunkt i de bilag, som p.t. er 
tilgængelige for os.
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Bilag 1 – Ét sammenhængende børneområde i attraktive lokalsamfund
Det overordnede budskab i dette bilag er vi enige i, da vi også i Blistrup ønsker et 
sammenhængende børneområde i sognet.
Vi er dog ikke enige i, at området skal være underlagt samme ”matrikel/ 
klynge” som Gilleleje/Gildbjergskolen. Vi ønsker egen ledelse og egen 
skolebestyrelse samt eget budget/regnskab.

Vi er enige i, at Blistrup skole igen skal hedde Blistrup skole og skal danne 
rammen som ”det lokale kulturcenter”.

Vi vil senere fremkomme med et forslag til ledelse og administration.

Vi er modstandere af, at børn fra Rågelejeområdet – grundet en teknisk 
øko-nomisk beregning – skal overflyttes til Vejby skole; Rågelejeområdet hører 
med til vores sogn, og skal derfor ikke opsplittes af små økonomiske tiltag.

Bilag 2 – Oversigt over klyngesammenhængen i kommunen
Principielt er vi modstandere af områdeskoleledelse, da virkeligheden har vist sig ikke at 
give et positivt resultat, hvorfor vi ønsker følgende:

� Hver skole får deres eget gamle navn igen
� Hver skole får sin egen skoleleder/ildsjæl
� Fastholdelse af at Blistrup som minimum har klassetrin fra 0-6 kl.

Bilag 3 – Model for mindre lokalsamfund
Da Blistrup skole p.t. har ledige m2 til rådighed, har vi i Lokalrådet forskellige 
hold-ninger til sammenlægning af Møllehusene (bh), FO’en, skolen samt omdanne 
skole-biblioteket til også at være et lokalt voksenbibliotek.
Vi synes, at omdannelse af skolebibliotek til lokal skole- og voksenbibliotek er 
en rigtig god idé.

Derudover kunne vi tænke os, at én eller to ansatte fra Center for børn og unge 
både havde kontorfaciliteter samt faste kontortider i.f.t. sager i lokal-området.

Ledelse:
Områdeledelse på både skole- og institutionsområdet droppes. Det har vist sin 
uduelighed og har ikke givet de ønskede resultater for bedre ledelse.
Vi foreslår en tredeling af ledelsen i området:

� Skoleleder med ansvar for den pædagogiske og undervisningsmæssige 
ledelse af skoledelen fra 2.-6. kl. eller fra 3.-6. kl. (uddannet lærer)

� Indskolingsledelse med ansvar for den pædagogiske og 
undervisnings-mæssige ledelse af skole- og fritidsdelen fra 0.-1. kl. eller 
fra 0.-2. kl. (uddannet pædagog)

� Daginstitutionsleder med ansvar for vuggestuen- og 
børnehaveinstitu-tionen beliggende i det lokale kulturcenter (uddannet 
pædagog)

Ledelsen består altså af disse tre personer.

Al administration i dette såkaldte lokale kulturcenter klares i et fælles 
ad-ministrationskontor på stedet (idéer til arbejdsopgaver kan eftersendes). 

Vi ønsker at fastholde vores medborgerhus på den nuværende adresse, da 
lokalerne på skolen vil blive rigeligt brugt af fællesskaberne her incl. BSI

Vi har en ansøgning på udlån af den tidligere FO-bygning liggende i ØU til brug 
for et minifrivillighedscenter for området, hvor lokalerne kan bruges til 
forskellige formål (ældreaktiviteter, mødelokaler, værested for unge i områ-det 
m.m.)
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Vi har p.t. intet kendskab til den øjeblikkelige situation omkring dagplejen i 
området, hvorfor vi ikke her har nogle idéer.

Vi har forelagt Venstre og Socialdemokraterne et alternativt forslag til 
lokal-plan med bebyggelse på jorden op til skolen og mellem Udsholtsvej og 
Bjørn Andersens Vej. Dette forslag vil vi igen bringe frem for bl.a. at lokke nye 
fa-milier til Blistrup.

Bilag 4 – Scenarie for attraktive lokalsamfund
Salg af Møllehusene/Brumbassen vil give et provenue, hvor noget af dette 
beløb kan bruges til ombygning på skolen.

Timer til områdeledelse bliver en besparelse.

Pasning af børn fra 0-8/9 år kan ikke foregå i samme lokaler og med samme 
pædagoger, da aldersgrupperne har meget forskellig behov, aktivitetsønsker 
samt udfoldelsesareal.

Køb af Børnegården (privat bh) kan vise sig umulig, men der skal ske et vist 
samarbejde både ledelsesmæssigt som pædagogisk med de tre ledere i det 
lokale kulturcenter og lederen af Børnegården.

Ellers ingen andre kommentarer til dette bilags økonomiske oversigt.

Bilag 5 – Uddybning af scenariets elementer, lukning af bygninger,ændret 
ledelses-struktur, medarbejdere tilknyttet flere adresser
Som omtalt i bilag 4 vil det give problemer at passe børn i alle aldersgrup-per i 
samme lokaler om morgenen og sen eftermiddag/aften. De omtalte ulemper er 
måske ikke så negative, da en ombygning i kulturcentret vil kunne tage hensyn 
til dette.

Salg af Møllehusene kan måske anvendes til andre formål (ældreboliger 
grundet demografien i området, flygtningehus, to familieshus o.a.). 
Mølle-husenes grund kan udstykkes til andre boliger – i begge tilfælde spares 
vedligeholdelse/drift, og der opnås et positivt provenue.

Administrationen er i gang med et forslag til ledelse, men Blistrup Lokalråd 
mener, at New Public Management-teorierne, som har overtaget al 
admini-stration i offentlig forvaltning, ikke er anvendelige, hvilket selv 
svenskerne har indset, hvorfor vi i Lokalrådet kunne være nervøse for flere 
tiltag i ret-ning af kun én leder pr. klynge til eksempelvis både daginstitution, 
FO og skole – i vores forslag også til biblioteket/ansatte fra Center for børn og 
unge – uha, uha.

Hvis læringsmiljøet viser et forbedring i.f.t. tidligere ved, at lærere under-viser 
på flere skoler, er det vores holdning, at der hensyn til, at ”de flytbare lærere” 
underviser på den ene eller anden skole på faste dage.

Bilag 6 – Samle administration, pedel i områderne, konvertere selvejende institutio-ner 
til kommunale, organisering på tværs
At samle al administration på kulturcenter Blistrup ser vi som en fordel.

Pedelfunktionen set i.f.t. vedligeholdelse af bygninger m.m. flere steder i 
området må give en besparelse, da alle ”institutioner” findes i samme byg-ning 
– dette gælder også vedligeholdelse af udendørs legepladser; om der skal være 
flere ansatte i vores lokale kulturcenter kan vi ikke overskue nu.
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Den private bh Børnegården i Blistrup vil nok ikke kunne omkonverteres til en 
kommunal, da lovgivningen måske taler imod en sådan konvertering.

Som tidligere nævnt vil det blive meget besværligt at passe/holde øje med/
lave pædagogiske aktiviteter i ydertiderne, da aldersgrupperne kræver deres 
egne interesser tilgodeset; en bh med 100 børn og en FO med ca. samme antal 
børn kan ikke være i de samme lokaler – det vil skabe unødige konflik-ter.

Bilag 7 – Gæstepleje forslag 1 og forslag 2 samt daginstitutionerne varetager 
dagple-jekonsulentfunktionen
Som tidligere nævnt kender Lokalområdet intet til dette problemsæt i sog-net, 
hvorfor vi har besluttet at afvente BU’s eller Forvaltningens stillingtagen til 
dette spørgsmål for Blistrups vedkommende.

Bilag 8 – Tilpasse antallet af daginstitutioner, ændring af skoledistrikter
Vi accepterer en tilpasning af institutioner ud fra områdernes antal af børn.
Vi skal dog gøre opmærksom på, at der senere kan komme noget ”fnidder” 
mellem Møllehusene og Børnegården, hvis børnetallet falder yderligt i Bli-strup
.
Som tidligere nævnt skal vi meget kraftigt protestere imod en ændring af 
skoledistrikter, så Rågelejeområdet skal ind under Vejby – grundet 
små-besparelser på kørselsområdet. Vi er kraftigt imod at få sognet opdelt på 
den måde. Det vil heller ikke forbedre elevtallet i bh og skole på Blistrup 
efter-følgende – så kan ”flugten/udvandringen” af andre børn til eksempelvis 
Helsinge blive større. Så er meningen med at fastholde et lokalsamfund 
smuldret. 

Bliver det alligevel besluttet at ændre skoledistrikter, er det vores anbefa-ling, 
at de store skole afgiver børn til fødeskolerne for at fastholde disse skoler. 
Altså fra by til land – og ikke fra land til by.

Bilag 9 – Prioriteringskatalog
1. Udskydelse af Gribskov Akademi (sommerskoletilbud for 7.-8. kl. med 

positivt resultat sidste år) – besparelse i år vil betyde, at en årgang 
her ”måske” bliver ringere stillet læringsmæssigt end sidste år

2. Flest mulige børn kører med Movia frem for skolebus. Ingen 
kommentarer.

3. Fælles indkøb mv. skole- og folkebibliotek. Umiddelbar ingen 
kommenta-rer, da vi ikke kan gennemskue, om en sådan ordning 
vil give en be-sparelse.

4. Lavere normering dagtilbud. Det synes vi slet ikke om. Der har lige 
været en artikel i Ugeposten om børns parathed til skolen. Det må 
da vække en særlig focus fra udvalgets medlemmer om 
pædagogikken, og antal-let af ansatte i daginstitutioner lever op 
til kravene. Efter vores mening bruger personalerne i 
daginstitutionerne ca. 10 timer om ugen hver til andet arbejde – 
end at være sammen med børnene. Med færre voksen-timer bliver 
det da helt skævt. Desuden har kommunen indført inklusi-on – og 
med færre voksentimer, hvorledes passer det sammen med flere 
krævende face-to-face (en-til-en) opgaver med disse børn ?

5. Ændre tildelingsmodel for skoleområdet. Samme argumentation som i 
nr. 4 bare omhandlende undervisningstilbudsforringelse og 
mulighed for dårlig læring.

6. Aldersintegreret undervisning i indskolingen. Vi går ud fra, at de 
enkelte skolebestyrelser og den lokale lærerforening her 
fremkommer med argumentationer på dette spareforslag på 4,4 



 
 
 
 
 
    

 Side 63

stilling samlet set (læ-rerne har vist allerede foreslået, at det 
bliver indskolingspædagoger, der skal fyres – det skal nok give 
konfrontationer, for hvem skal så tage sig af inklusionsbørnene i 
indskolingen ?)

7. Fleksible klasser/gruppestørrelser. Også her går vi ud fra, at de 
enkelte skolebestyrelser og den lokale lærerforening her 
fremkommer med ar-gumentationer på dette spareforslag på 5.5 
stilling samlet set.

8. To lukkeuger i sommerferien i daginstitutionerne. Vi har meget svært 
ved at se en besparelse her, da de ansatte i disse uger alligevel 
skal have de-res løn. Det kan selvfølgelig være på vikarbudgettet, 
at pengene kan spares ?! I øvrigt mener vi, at kommunen burde 
lave en eller anden form for feriepolitik, så forældrene ”tvinges” til 
at holde ferie med de-res børn, når de selv har feriefri.

9. Dagplejere ansat på reduceret tid. Denne problematik er vi ikke nok 
inde i, hvorfor vi her ikke har nogen kommentarer.

10.Dagplejekonsulentfunktion i daginstitutioner. Samme svar som i nr. 9
11.Kortere åbningstid i dagtilbud. Vi mener, at bh og FO i kulturcenter 

Blistrup skal have samme åbningstid, da mange forældre vil have 
børn i begge systemer. Åbningstiden skal afhænge af forældrenes 
behov i Blistrup Sogn

Dette var så vores høringssvar fra Blistrup Lokalråd på det materiale, vi har haft til 
rådighed i.f.t. Forvaltningens oplæg til børneudvalget.

Vi har en forventning om, at vores høringssvar indgår i sagsbehandlingen i 
Børneudvalget, når denne omstrukturering og besparelsesrunde er på dagsordenen.
----

Bjørnegårdens Forældrebestyrelse 

Generel betragtning 
Bestyrelsen mener at, det attraktive lokalsamfund rummer nogle rigtig gode ideer og 
tanker, men vi har svært ved at se dem ført ud i livet – især når børnetal er faldende og 
vi skal spare. 
I de mange ”Udkants kommuner” lukker man ned for alle aktiviteter, fordi det ikke løber 
rundt. Hvorfor tror Gribskov Kommune, at det kan løbe rundt her? Der skal et meget 
stærkt lokalsamfund til (som i Ramløse) for at få det til at lykkes. Selv byer som Hillerød 
er døde efter kl 18. 

Børnebyen Helsinge og attraktive lokalsamfund lyder godt men hænger ikke sammen 
med besparelser. De besparelser der er foreslået vil gøre, at Børneby ikke kan 
bibeholdes. 
Hvor er barnets tarv – dette bliver stor drift med kun kig på økonomi. 
Vores børn går i institution for at vokse op i trygge rammer. Det hænger ikke sammen 
med, at børn fra 0-12 år skal være sammen (vuggebørn-børnehavebørn-FO-børn). I 
vores optik hænger trivsel og læring ikke sammen med stordrift. Der må være en 
grænse for, hvor mange og i hvilket spænd, man sætter børn sammen. 

Endvidere mener vi, at det er naturligt at have trin i livet, som markeres med overgange 
(det er noget børnene ser frem til – ligesom sidste skoledag). Man er stolt, når man 
forlader ”de små” og træder ind i de størres rækker. 
Ulemperne ved forslaget er der i høj grad. Når man opvejer disse ulemper åbner man 
bare op for flere private institutioner. Og så er besparelserne der jo ikke. Synes det er 
ærgerligt, hvis man ødelægger noget der fungerer. 

Vi ser ingen besparelser men en del forringelser. 
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Attraktivt lokalsamfund – Bjørnebyen (Annisse Nord) 
I Annisse vil det det give mening at bibeholde Bjørnegården og sammentænke den med 
Bjørnehøjskolen. Der er i dag et godt samarbejde omkring de store børn, som skal 
begynder skole. Overgangen fra DT til skole er fin og børnene kommer deres sidste år i 
DT meget på skolen – til glæde for DT, børn og skole. Selvfølgelig vil det være muligt 
også selvom om Bjørnegården er en selvejende institution at udbygge dette samarbejde 
– også på bestyrelsesniveau. Fælles aktiviteter, møder mv. kan sagtens arrangeres til 
alles glæde især da matriklerne klods op ad hinanden bare på begge sider af vejen. Børn 
og forældre er vant til at færdes på områderne. 

Ét sammenhængende børneområde i attraktive lokalsamfund 

Visionen 
Vil det ikke være en idé, at give pengene til hvert lokalområde, og så kan de selv 
bestemme, hvordan de fordeles, og hvad der er brug for? 

Struktur og organisering 
Vi har generelt set svært ved at se, hvad er forskellen på klyngerne og det nuværende 
er? 
Hvor skal pengene komme fra til nye bygninger? Vil de områder, som ikke vælger/har 
mulighed for nye bygninger kunne bruge ”deres” andel på forbedringer af nuværende? 
Er det op til dem selv, om det skal være renovering eller? 
Annisse/Annisse Nord er spredt geografisk og tanken om én matrikel kræver 
medborgerhus flyttet, dagsinstitution flyttet med mindre det vil være ok, at bibeholde 
Bjørnegården på ”den anden side af vejen”, udbygning af bibliotek. Så vidt vi kan 
vurdere, vil det ikke være muligt at bygge ud på Bjørnehøjskolen. 
Hvem skal administrere disse tilbud – åbne og lukke mv.? 
Er der overhovedet et behov? 

Figur 3: Model for mindre lokalsamfund (fra notatet)
Lærere, pædagoger, medhjælpere og dagplejere skal være en personalegruppe – skal de 
skoles på samme måde, kræver det ikke forskellig uddannelse, vil de, kan de? Vi mener, 
at personalegrupperne bør høres og deres mening respekteres 

Scenarie for attraktive lokalsamfund 
Anlægsinvesteringer på kr.? De skal vel kortlægges før man kan sætte kr. på, behovet 
bør kortlægges, alternativer bør kortlægges 

Kommentarer til skemaet er markeret med rød:
Dagtilbud og 0.-6. klasse i de mindre 
lokalsamfund 

Potentialer 

Grundmodellen 
0-12 år i de mindre lokalsamfund 
(Tisvilde, Ramløse, Blistrup og 
Esrum) Hvad med Vejby og Annisse? 
Dagtilbudsbørn og 0.-6. klasse samles 
på samme matrikel 
(skolematriklen) i ét sammenhængende 
børneområde 
De større afdelinger har fortsat 0.-9. 
klasse Hvem er det så? 
Forventet årlig besparelse: 6,7 mio. kr. 
Muligvis behov for flere 
anlægsinvesteringer 
Lukning (evt. frasalg) af bygninger 

1.250.000 
3.980.000 
660.000 
400.000 
0 
1.080.000 
400.000 
500.000 
800.000 
200.000 
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Fælles ledelse skole/FO/Dagtilbud (ændret 
ledelsesstruktur - færre ledere) 
Organisering på tværs (morgen og 
eftermiddag åbn/lukning, ferie mv.) 
Daginstitutionerne varetager 
dagplejekonsulentfunktion 
Klassedannelse 
Modsigelse ift prioriteringskataloget. 
Mangler beskrivelse. 
Fælles teknisk/administrative funktioner i 
områderne 
Gæstedagpleje ind i institutionsregi 
Ændre skoledistrikter 
Tilpasse antallet af daginstitutioner 
(besluttet af BØR 16.03.2015) 
Refundering af forældrebetaling, dagplejen 
Ingen kommenterer 
(Selvejende daginstitutioner gøres 
kommunale) Medarbejdere tilknyttet flere 
adresser 
Mindre detailstyring og færre pulje 
Samlet potentiale for scenariet: 9.270.000 
Samlet potentiale eksklusiv potentiale for 
bygninger 

7.520.000 

Flytte dagtilbuddet ind på skolen 
Ulempe: 
Organisering på tværs: timerne bør følge barnet. 
Generelt: se vores indledning ang. trygge rammer mv. 

Lukning af bygninger: institutioner eller skoler 
Hænger ikke sammen ift. Nye anlægsinvesteringer ifh under en matrikel – giver mere 
vedligehold på andre bygninger. Hvilke skoler skal lukkes? 

Ændret ledelsesstruktur 
Svært at tage stilling til, når forslaget er under udarbejdelse. 

Medarbejdere tilknyttet flere adresser 
Hvor hører den til? Tidsspild på transport, kørepenge

Samle administration i områderne
Giver meget kørsel, kræver snorlige planlægning, Kunne evt. kigge på antal af 
timer/arbejdstid.

Pedel i områderne
Giver meget kørsel, kræver snorlige planlægning, hvad hvis strømmen går, saltning og 
rydning af sne mv. Kunne evt. kigge på antal af timer/arbejdstid.

Konvertere en selvejende institution til kommunal
konvertering til kommunal institution og forudsætningen vil ikke kunne opfyldes.
Gribskov Kommune risikerer blot, at de enkelte institutioner bliver private. I Annisse 
Nord vil det ikke give god mening, da bygninger og arealer ikke er kommunalt ejede. 
Endvidere vil der jf. Flytte dagtilbud ind på skolerne ikke være plads på Bjørnehøjskolen 
til, at kunne rummer både vuggestue og børnehave. Ej heler ved nybygning, som der 
ikke er plads til på skolens areal. 
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Organisering på tværs (morgen/eftermiddag åbn/lukning, ferie mv.) 
Personale tilknyttet de forskellige alderstrin har fælles ansvar for alle aldersgrupper mht. 
bemanding i ydertimerne og ved ferie/sygdom. Det vil f.eks. kunne betyde, at det er en 
FO-pædagog, der tager imod vuggestuebørn om morgenen. Er de klar til at skifte bleer?  
Fordel: 
Det vil være lettere at gennemføre faglige arrangementer/møder (hvilke?) i den alm. 
arbejdstid. 

Gæstedagpleje 1 af 2 (i daginstitutionsregi) 
Så er det jo ikke længere dagpleje. Det vil kræve, at der altid er ekstranormering af 
personale i DT, da det jo ikke vides, om der kommer ekstra børn eller ej. Det kan give 
”spildte” ressourcer og en del administration. Derudover vil planlagte aktiviteter evt. ikke 
kunne gennemføres, da børnegruppen er ændret, både hvad angår kompetencer, alder, 
og behov. 

Gæstedagpleje 2 af 2 (dispositionsdagpleje) 
Sådan var det vist for et par år siden?
Ingen kommentarer.

Daginstitutionerne varetager dagplejekonsulentfunktion 
I prioriteringskataloget stod der ingen timer. Det er med til at udhule institutionernes 
budgetter bl.a. fordi lederne skal klare flere opgaver med samme timer mv., samt at 
lægge en endnu en opgave ud, som der bare skal klares også. Dagplejerne har krav på 
et ordentligt tilbud, og i dette forslag bliver de hægtet på som et appendiks til 
institutionerne uden rigtigt at have krav på noget.

Tilpasse antallet af daginstitutioner
Hvis der er besluttet, så tjaeee – men hvem, siden I kan sætte beløb på

Svar til Prioriteringskatalog

 Generelle kommentarer: 
Definition af hvilke DT, FO der hører til hvor mangler. Mindre lokalsamfund/større 
lokalsamfund, større afdelinger 
Vi har svært ved at forstå, hvordan man politisk kan prioritere bl.a. en springhal, når det 
så skal spares på børnekerneydelsen. Er springhallen virkelig så meget vigtigere, end at 
sørge for, at kerneydelsen er bedst mulig? Der står i oplægget til både dette og 
attraktive lokalsamfund, at man for at få råd til nye tiltag må spare. Det er temmelig 
svært at se fornuften i. 

Bemærkninger til forslagene 
Nr. 1 Attraktive lokalsamfund 
Kommenteret særskilt 

Nr. 2 Udskyde etablering af Gribskov Akademi 
Ingen kommentarer 

Nr. 3 Flest mulige børn kører med Movia frem for skolebus 
Så bør Movia have ruter der dækker yderområderne. Kommunen bør tilsikre at alle kan 
benytte den offentlige transport (fx ingen busruter i Bakkelandet) 

Nr. 4 Fælles indkøb mv. skole- og folkebibliotek 
Er også et spørgsmål om at have en ens struktur i hele kommunen. 
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Nr. 5 Lavere normering dagtilbud 
Ved at sænke normereingen forringer man børnenes vilkår. Noget af det der skal til, for 
at få nye familier – gerne børnefamilier til Gribskov er gode vilkår for børnene. At 
kerneydelsen er i orden. Hvordan skal færre hænder kunne håndtere både 
inklusionsbørn, ”krav” fra skolen om de store børns kompetencer, nærhed mv. 
Er beslutningen så taget? I så fald er der ikke noget at tage stilling til! 

Nr. 6 Ændre tildelingsmodel for skoleområdet 
Hvor er det attraktive lokalsamfund, hvis der mangler et klassetrin eller flere? 

Nr. 7 Aldersintegreret undervisning i indskolingen 
Hvad er så kvoten og er det ikke rullende skolestart? Dækker det ikke over flere elever 
pr. klasse? 

Nr. 8 Fleksible klasser/gruppestørrelser i skolen 
Hvad er så kvoten og er det ikke rullende skolestart? Dækker det ikke over flere elever 
pr. klasse? 

Nr. 9 To lukkeuger i sommerferien i daginstitutioner 
Lukkeugerne er lige blevet afskaffet til glæde for familierne. Hvordan opnås besparelsen? 
Hvordan vil man opgøre 30%? Er dette konklusionen på 1 stikprøve? Institutionen bør 
selv planlægge deres personaleressourcer efter antal børn. Hvori ligger besparelsen? I 
2015 vil det ikke kunne lade sig gøre, da personalet har indgivet ferie og de fleste 
familier allerede har booket ferie på deres arbejdspladser. Man kunne overveje lukket 
mellem jul og nytår. 

Nr. 10 Dagplejere ansat på reduceret tid 
Ingen kommentarer 

Nr. 11 Dagplejekonsulentfunktion i daginstitutioner 
Det er med til at udhule institutionernes budgetter bl.a. fordi lederne skal klare flere 
opgaver med samme timer mv., samt at lægge en endnu en opgave ud, som der bare 
skal klares også. Dagplejerne har krav på et ordentligt tilbud, og i dette forslag bliver de 
hægtet på som et appendiks til institutionerne uden rigtigt at have krav på noget. 

Nr. 12 Kortere åbningstid i dagtilbud 
Hvis åbningstiden nedsættes giver det blot forældrene incitament til at skifte til privat 
institution med længere åbningstid. Man skal ikke arbejde særlig langt fra ens institution 
før end man kan få problemer med at hente og aflevere i forhold til en 37 timers 
arbejdsuge. Besparelsen kan ikke opveje, hvis det betyder, at private institutioner 
popper op alle vegne.
------

Gribskov skolelederforening
Vedr: ”Fælles ledelse skole/FO/Dagtilbud (ændret ledelsesstruktur - færre
ledere)”
Skolelederforeningen i Gribskov finder det meget bekymrende, at man i forbindelse med 
”forslag til
budgetreduktioner” overvejer en samlet ledelsesbesparing på kr. 3.980.000,-. Dette 
velvidende, at
det endelige oplæg endnu ikke er færdigt.
Blandt lederne på skolerne oplever vi en travl hverdag med mange opgaver og en stadig 
tiltagende
opgavemængde. Dette ikke mindst i forbindelse med implementeringen af 
læringsreformen, men
også i forbindelse med et ønske om øget fokus på ledernes kerneopgaver: Styring og 
styrkelse af
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sammenhængen mellem ledelse og elevernes trivsel og faglighed.
I den forbindelse henvises til Skolelederforeningens aktuelle rapport ”Skoleledelse i det 
røde felt”,
som viser, at selvom skolelederne har en høj dedikation til arbejdet, så er der en meget 
høj
arbejdsbelastning, lange arbejdsuger og manglende tid til at nærværende ledelse overfor
medarbejdere.
Rapporten ”Skoleledelse i det røfe felt” er medsendt som bilag. (OBS: Rapporten er 
arkiveret på sagen)

----
Handicaprådet
Handicaprådet afgav følgende høringssvar:

I forhold til arbejde med attraktive lokalsamfund og samling af funktioner som dagtilbud, 

skole og FO er det vigtigt at skabe tilbud, hvor børn med særlige behov reelt kan deltage 
i fællesskabet, trives og udvikle sig. Dette gælder både de fysiske rammer, herunder 
tilgængelighed, og kvaliteten af det pædagogiske tilbud. Det er vigtigt i de ydre rammer 
at gøre attraktive lokalsamfund attraktive - også for børn, unge og forældre med 
handicap. 
Rådet håber, at man vil være obs på, at daginstitutionsbørn, der skal ind på skolerne, 

kan være særligt sensitive, og at der tages højde for behovet for trygge og faste rammer. 

Normering er vigtig for inklusion og for at skabe gode og trygge rammer for børn og unge 

i hverdagen.
Tiltag som Gribskov Akademi kan gavne børn og unge med særlige behov, herunder 

børn med handicap. Derfor ses det som noget positivt at tiltag kun udsættes frem for 
opgives.
Det er vigtigt for børn og unges fremtid, at de lærer at transportere sig selv under trygge 

rammer, også når det drejer sig om de børn og unge med handicap, som kan lære dette.
 -----

FU's høringssvar 

FU tilslutter sig den overordnede idé om attraktive lokalsamfund, hvor der tages udgangspunkt i en 
tilpasning til de lokale forhold og med en størst mulig lokal inddragelse. 
FU peger på, at besparelserne har konsekvenser, der bør følges op af politiske beslutninger om 
ændrede serviceniveauer, så det ikke blot er op til den enkelte leder og medarbejder at fastsætte 
serviceniveauet
Medarbejderne peger på, at besparelserne vil have negative konsekvenser i forhold til børn og unges 
læring og trivsel.


