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BUPL Sydjylland ønsker at komme med følgende høringssvar vedr. Varde Kommunes ’Forslag 
til Budget 2023-2026’: 
 

Ferielukning vil have negative konsekvenser for forældre og børn 

Endnu en gang foreslår Varde Kommune at øge antallet af lukkedage i kommunens 
daginstitutioner (O26), så antallet af dage, hvor børnene skal i nødpasning, kommer op på 
maximalt 19 dage årligt. Det er mange – og det er mere end en fordobling i forhold til det 
nuværende antal lukkedage!  

I BUPL Sydjylland ser vi os nødsaget til at gentage, at vi er meget bekymrede over  
konsekvenserne af et sådant forslag. Der er reelt tale om en normeringsforringelse, som vil 
kunne mærkes ude i institutionerne, ligesom det i den grad vil kunne mærkes af det enkelte 
barn, som skal omplaceres og afleveres i en institution med fremmede omgivelser og uden 
kendte pædagoger. Forslaget vil desuden lægge et stort pres på mange forældre for at holde 
ferie i ugerne 29 og 30, hvilket ikke er muligt for alle – slet ikke i en stærk turistkommune som 
Varde, hvor netop sommerugerne er højsæson. 
 
Ydermere vil 10 ekstra lukkedage betyde en begrænsning af pædagogernes muligheder for 
selv at kunne planlægge ferie. Med tanke på den nuværende og ikke mindst fremtidige 
pædagogmangel, som man i særlig grad oplever i Varde Kommune, kan det med forslaget her 
blive (endnu) sværere at fastholde pædagogerne i de nuværende institutioner.  
 
BUPL Sydjylland fraråder derfor kraftigt at prioritere forslaget om ferielukning i 
daginstitutioner. 
 

Bevar midler til sprogstimulering og dagtilbudspuljen 

BUPL Sydjylland kan på ingen måde anbefale kommunen at gå videre med forslagene om at 
afskaffe midler til sprogstimulering (O22) samt at afskaffe dagtilbudspuljen (O23). Det vil uden 
tvivl resultere i en (endnu mere) presset hverdag i institutionerne, idet opgaverne fortsat skal 
løses. Forslagene vil derfor ramme alle kommunens børn og reelt være en udhuling af 
minimumsnormeringerne.  

I forhold til sprogstimulering vil en besparelse ikke kun ramme de berørte børn her og nu. 
Hvis de tosprogede børn ikke tilegner sig et aldersvarende dansk sprog inden skolestart, vil 
problemet følge dem langt ind i skolen og uddannelsessystemet. Forskning viser, at jo bedre 
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sproglige forudsætninger et barn har ved skolestart, jo bedre klarer det sig i skolen. Det er 
derfor afgørende for det enkelte barns muligheder for at klare sig, at kommunen bevarer en 
tidlig og målrettet indsats i forhold til sprogstimulering. 

I forhold til dagtilbudspuljen er vi i BUPL Sydjylland både dybt forundrede og bekymrede over 
kommunens forslag om at afskaffe den. For nylig kom et opråb fra 1000 psykologer i 
Danmark om, at et stigende antal børn oplever angst, ensomhed og utilstrækkelighed. Det 
understøttes af BUPL’s seneste vilkårsundersøgelse, som viser, at over halvdelen af 
pædagogerne på skole- og fritidsområdet i Varde Kommune oplever stigende mistrivsel 
blandt børn og unge. Derfor virker det himmelråbende, at kommunen vil spare på tidlig 
indsats for børn i mistrivsel, støtte til særligt sårbare forældre og afdækning af behovet for 
specialtilbud, når man netop ved, at den tidlige indsats er altafgørende. Kommunen henviser i 
budgetmaterialet ovenikøbet selv til forskning, som viser, ”at jo før vi sætter ind, jo større vil 
chancen være for at forhindre problemer i at opstå eller udvikle sig hos børn og unge”, og at 
”det er meget vanskeligt at rette op på en tidlig uhensigtsmæssig udvikling senere i livet.” 
Disse argumenter fra kommunens eget materiale er så stærke i sig selv, at vi i BUPL Sydjylland 
mener, det vil være svært at forsvare at gå videre med besparelsen. 

 
Styrk SFO’en i stedet for at spare 

BUPL Sydjylland ser med meget stor betænkelighed på forslaget om at reducere tildeling og 
minimumstildeling på SFO-området (O16). En forringelse af normeringen i SFO’ens åbningstid 
er den helt forkerte vej at gå – særligt set i lyset af, at SFO’erne i forvejen har en dårlig 
normering. BUPL’s seneste vilkårsundersøgelse fra Varde Kommune viser, at knap to 
tredjedele af pædagogerne var alene med hele børnegruppen, sidst de var på arbejde, og at 
over halvdelen af pædagogerne ikke oplever at have tilstrækkeligt tid til at arbejde med børn 
og unge i udsatte positioner. Det er alvorligt! Når man samtidig ved, at et stadig større antal 
børn og unge mistrives og har behov for særlige indsatser, er det helt afgørende at styrke og 
støtte op om SFO’en, hvor pædagogerne netop har fagligheden til at sikre børnenes trivsel og 
tilbyde dem et udviklende fællesskab. 

BUPL Sydjylland henstiller derfor til, at kommunen ikke reducerer i tildelingen og 
minimumstildeling. 

 
Med venlig hilsen  

 

Merete Wittrup Lauesen 
Faglig sekretær 
BUPL Sydjylland


