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BUPL Sydjylland ønsker at komme med følgende høringssvar vedr. ”genopretning af 
økonomisk ubalance på politikområde 16”: 

 
Mange ”sparespor” skaber utryghed 

BUPL Sydjylland ser med stor bekymring på, at Sønderborg Kommune nu igen sliber 
sparekniven – eller rettere sagt spareknivenE (i flertal). For udover herværende indstilling 
kører flere sideløbende ”sparespor” i Sønderborg Kommune. Det være sig 
”Budgetudfordringer 2022”, ”Budgetreducerende tiltag 2023-2025” samt de netop 
offentliggjorte ”budgetforbedringer” på ca. 70 mio. kr. over de kommende år. BUPL Sydjylland 
vil gerne anføre, at både timingen i og mængden af sparetiltag gør processen uigennemsigtig 
og er med til at skabe usikkerhed og påvirke arbejdsmiljøet blandt kommunens ansatte. BUPL 
Sydjylland er stærkt bekymret for, at disse sparetiltag hver for sig – og især tilsammen – vil 
forringe mulighederne for trivsel og udvikling for kommunens børn og unge. 

 
Vigtigt at bevare midlerne til høj pædagogandel 

I forhold til genopretning af økonomisk ubalance på politikområde 16 kan vi på ingen måde 
anbefale forslaget om at daginstitutionernes tildeling skal svare til den faktiske personale-
sammensætning (forslag 8).  Som det også fremgår af handlekataloget, er det ”stadig målet, at 
der skal være en personalesammensætning på 80-10-10”. Dette understøttes på ingen måde, 
når kommunen ikke er villig til at afsætte midlerne til at nå sin egen målsætning - tværtimod. 
I BUPL Sydjylland kan vi være bekymrede for, at man nogle steder vil undlade at ansætte 
kvalificerede pædagoger, fordi der ikke på forhånd er givet budget til det. Det kan få meget 
negative konsekvenser, når vi ved, at vi ser ind i en tid med alvorlig mangel på pædagoger, og 
når vi samtidig ved, at en høj pædagogandel har afgørende betydning for børns trivsel og 
udvikling. BUPL Sydjylland anerkender, at Sønderborg Kommune fastholder målsætningen 
om en pædagogandel på 80 pct., men når man ikke bakker målsætning op med de 
nødvendige midler, sender det et signal om, at kommunen er villig til at give køb på de 
ambitioner, som både er besluttet politisk, og som har medvirket til at give Sønderborg et ry 
som en ambitiøs børnekommune og en attraktiv tilflytterkommune for børnefamilier. 

 
Udvidet åbningstid har betydning for særlig forældregruppe 

På samme måde vil forslaget om at fjerne tilskuddet til udvidet åbningstid (forslag 7) svække 
kommunens tiltrækningskraft i forhold til bosætning af børnefamilier. Flere af de udvalgte 
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institutioner har med kommunens opbakning valgt at konvertere den længere åbningstid om 
eftermiddagen til udvidet morgenåbning. Det er for flere familier et helt nødvendigt tilbud, 
idet en del sundhedsfagligt personale har valgt at bosætte sig i Sønderborg og pendle til 
Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, hvor mødetiden ofte ligger allerede kl. 7. Disse forældre vil 
blive hårdt ramt, hvis kommunen vælger helt at fjerne tilbuddet om udvidet åbningstid. 

 
Børn med særlige behov kræver pædagoger med særlige kompetencer 

BUPL Sydjylland er som udgangspunkt positive i forhold til udvalgets forslag om at forebygge 
anbringelser og i højere grad tilstræbe, at anbringelser og/eller andre tilbud gives i 
hjemkommunen. Det giver god mening i forhold til de berørte børn og unge samt deres 
familier, at man fx mindsker lange transporttider og bevarer en forbindelse til nærmiljøet. 
Dog har vi i BUPL Sydjylland svært ved at se, hvordan kommunen vil lykkes med at ”finde 
løsninger, der gør, at eleverne kan være i skolen på fuld tid”, uden at man tilfører skolerne 
ekstra pædagogiske ressourcer. På samme måde er det vigtigt at pointere, at når flere børn og 
unge med særlige behov skal bevare tilknytning til almen skole og dagtilbud, så kræver det, at 
personalet her er fagligt klædt på til denne udfordring. Det betyder, at der bør afsættes midler 
til en tilsvarende opkvalificering af pædagogerne, så de via efter- og videreuddannelse får 
styrket kompetencerne til at drage omsorg for og støtte udviklingen af børn og unge med 
særlige behov. Desuden kan der være behov for opkvalificering i forhold til at etablere og 
fastholde et positivt forældresamarbejde i vanskelige familiesituationer.  

 
Den pædagogiske indsats i skolen skal styrkes 

BUPL Sydjylland ser med betænkelighed på forslaget om at skære 1 pct. på skoleområdet 
(forslag 9), Det harmonerer ikke med helhedsplanens klare mål om at styrke den pædagogiske 
indsats på mellemtrinnet og i overbygningen.  Undersøgelser viser, at inddragelse af 
pædagogernes faglighed og kapacitet i undervisningen har effekt på elevernes 
læsefærdigheder og giver øget trivsel. Samtidig forbedrer pædagoger i undervisningen 
muligheden for at inkludere sårbare og udsatte børn. Set i lyset af ovenstående planer om at 
fastholde flere børn og unge med særlige behov i den almene skole er det derfor afgørende, at 
besparelsen ikke rammer den planlagte pædagogiske indsats i skolen. 
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