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BUPL Sydjylland ønsker at komme med følgende høringssvar vedr. Vejen Kommunes 
budgetforslag 2023-2026: 

Ferielukning vil få negative konsekvenser for forældre og børn 

BUPL Sydjylland er meget bekymrede for Vejen Kommunes forslag om at øge antallet af 
lukkeuger i kommunens dagtilbud (USB-R23-10) og lukkedage mellem jul og nytår (USB-R23-
29) samt grundlovsdag (USB-R23-30) i dagtilbud og SFO. Der er reelt tale om en 
normeringsforringelse, som vil kunne mærkes ude i institutionerne, ligesom det i høj grad vil 
kunne mærkes af det enkelte barn, som skal omplaceres og afleveres i en daginstitution eller 
SFO med fremmede omgivelser og uden kendte pædagoger. Som der ligeledes peges på i 
budgetforslaget, vil det medføre øget transporttid og -omkostninger for de mange familier, 
som bor i oplandet. Forslaget vil desuden lægge et stort pres på mange forældre for at holde 
ferie på Grundlovsdag, mellem jul og nytår samt i ugerne 29 og 30, hvilket ikke er muligt for 
alle – slet ikke i en stærk erhvervskommune som Vejen.  
Forslaget betyder, at forældre skal melde ferie fra institutionen endnu tidligere, da 
pædagogerne skal kende deres ferie senest 3 måneder i forvejen, og lederne skal nå at lave en 
ferieplan på baggrund af feriemeldingerne fra forældrene. Forældrene kan derfor forvente 
allerede at skulle give besked om ferie omkring i begyndelsen af marts, hvor mange forældre 
sandsynligvis ikke kender deres egen ferie. Forslaget er både administrativt tungt og fratager 
forældrene muligheden for frit at planlægge deres familieliv, hvilket er til gene for forældrene 
og tager tid fra det pædagogiske arbejde med børnene. 
 
Ydermere vil de ekstra lukkedage betyde en begrænsning af pædagogernes fleksibilitet og 
muligheder for selv at kunne planlægge ferie. Med tanke på den nuværende og ikke mindst 
fremtidige pædagogmangel i Vejen Kommune, kan det med dette forslag blive (endnu) 
sværere at fastholde pædagogerne i institutionerne.  
 
Bevar støttetimer til børn i sårbare og udsatte positioner 

Der ses desværre en stigning i sårbare børn, som har behov for en særlig pædagogisk indsats 
for at blive inkluderet i fællesskabet i dagtilbud og skole. Derfor er vi i BUPL Sydjylland både 
dybt bekymrede og forundrede over kommunens forslag om at reducere i støttetimerne til 
børn med behov for støtte i dagtilbud (USB-R23-15). En reduktion i støttetimer vil ramme en 
gruppe børn, som i forvejen er sårbare og særligt udsatte i forhold til at komme i mistrivsel.  
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Ved sidste års budgetforhandlinger besluttede Vejen Kommune at reducere i antallet af 
pladser i Sløjfen, som rummer nogle af kommunens allermest sårbare børn. Det må derfor 
formodes, at der er sket en stigning i sårbare børn i daginstitutionerne på grund af færre 
pladser i Sløjfen, hvorfor der nu er et endnu større behov for, at institutionerne kan få tilført 
støttetimer til at understøtte disse børn.  

Af budgetforslaget fremgår det, at forslaget ikke vil få personalemæssige konsekvenser, 
hvilket undrer BUPL Sydjylland. Godkendelse af forslaget vil medføre, at institutioner, børn og 
pædagoger vil mangle de ekstra timer, hvor de berørte børn kan modtage den nødvendige 
pædagogiske støtte. En reduktion i støttetimer ændrer ikke på, at der fortsat er en gruppe 
sårbare børn i kommunen, som har behov for en særlig pædagogisk indsats.  

Øget forældrebetaling i SFO kan betyde tab af fællesskab 

BUPL Sydjylland er bekymrede for, at en øget forældrebetaling (USB-R23-28) vil betyde, at 
nogle børn bliver udmeldt af SFO - eller slet ikke bliver meldt ind. Forslaget vil dermed 
ramme en gruppe børn, som må undvære nogle af de fællesskaber og aktiviteter, som kan 
være med til at styrke deres relationskompetencer, selvværd og udvikling. BUPL Sydjylland 
frygter derfor, at den øgede forældrebetaling vil betyde, at flere børn kommer uden for 
fællesskabet.  

Frem for blot at øge forældrebetalingen undres BUPL Sydjylland over, at kommunen ikke har 
undersøgt, hvordan kvaliteten i SFO’erne i stedet kan styrkes. Den øgede forældrebetaling 
giver i sig selv hverken pædagoger, forældre eller børn et fritidstilbud af højere kvalitet. 
Forskning viser, at gode fritidstilbud styrker selvværd og trivsel samt mindsker fravær i 
skolen. Når vi ved, at et stadig større antal børn og unge mistrives og har behov for særlige 
indsatser, er det helt afgørende at styrke kvaliteten i SFO’en, hvor pædagogerne har 
fagligheden til at sikre børnenes trivsel og tilbyde dem et udviklende fællesskab. 
 
Invester i folkeskolen og styrk børnenes læring og trivsel 

I budgettet indgår reduktionsforslag om at ændre i tildelingsmodellen til skoler, så antallet af 
elever pr. klasse øges (USB-R23-18). En ændring af tildelingsmodellen medfører et forringet 
skoletilbud til kommunens børn og unge og får store konsekvenser. Hvis forslaget godkendes, 
vil der være færre medarbejdere til at varetage udviklings- og læringsarbejdet med børnene, 
hvilket forringer kvaliteten og udfordrer muligheden for at lave to-voksenordninger. 

Forskning viser, at ordninger med en lærer og en pædagog giver de største effekter på 
børnenes læsefærdigheder, ligesom behovet for specialundervisning reduceres. Børn, der har 
haft pædagoger i undervisningen, kommer i højere grad i gang med en ungdomsuddannelse. 
Tilstedeværelsen af både lærere og pædagoger i skolen øger børnenes læring og trivsel, idet 
pædagoger har faglige kompetencer, som supplerer lærernes undervisning og kvalificerer det 
pædagogiske arbejde. 



 

En prioritering af folkeskolen er altså på alle måder en investering, som betaler sig – også på 
længere sigt. Besparelsen på dette område er derfor bekymrende, da det vil påvirke det 
tværprofessionelle samarbejde mellem pædagoger og lærere negativt, og dermed forringe 
differentieringen af det pædagogiske udviklingsarbejde med børnene. 

Besparelser på kompetenceudvikling forringer kvaliteten af det pædagogiske arbejde 

BUPL Sydjylland er bekymrede for forslaget om at reducere i puljen til efteruddannelse på 
skoleområdet (USB-R23-20), da det kan få store konsekvenser for både medarbejdere og 
børn. En forringet mulighed for efteruddannelse kan risikere at svække den faglige udvikling 
af det pædagogiske arbejde. Der ses allerede et stort fald i pædagoger, som modtager 
efteruddannelse, og forslaget vil derfor kun forværre et eksisterende problem.  

De mange besparelser, som Vejen Kommune lægger op til, kan resultere i mere administrativt 
arbejde til de enkelte institutioner, skoler, ledelser og pædagoger, hvilket kan skabe øget pres, 
forringe arbejdsmiljøet og give mindre tid til kerneopgaven: børnene. 
BUPL Sydjylland er generelt meget bekymrede for de negative konsekvenser, som de samlede 
besparelsesforslag kan få i forhold til at fastholde pædagoger i et fag og en kommune, som 
allerede mangler pædagoger.  

Afslutningsvis vil BUPL Sydjylland opfordre til at kommunens merindtægt fra 
skattestigningen anvendes til at trække nogle af besparelsesforslagene tilbage til gavn for 
kommunens yngste borgere og deres forældre. 

Med venlig hilsen  

 

Michael Juul Thorup 
Faglig sekretær 
BUPL Sydjylland  


