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BUPL Sydjylland ønsker at komme med følgende høringssvar vedr. Tønder Kommunes 
rammeudmelding i forhold til udvidelsesforslag og reduktion i servicerammen: 

 
Reducerede åbningstider vil gå ud over børn og forældre 

I BUPL Sydjylland er vi positive i forhold til, at Tønder Kommune ønsker at permanentgøre 
tilbuddet om lettere behandling i PPR for børn og unge (udvidelsesforslag 4). På samme måde 
er vi positive i forhold til at bibeholde fokus på opsporing og tidlig indsats i forhold til 
kommunens udsatte børn (udvidelsesforslag 5). Men vi er i BUPL Sydjylland dybt bekymrede 
over, at kommunen vil prioritere indsatserne ved at tage midlerne fra det almene 
børneområde. 

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 mere end 6 ud af 10 pædagoger på skole- og fritidsområdet 
i Tønder Kommune oplever stigende mistrivsel blandt børn og unge. Derfor er det den helt 
forkerte vej at gå, når kommunen vil nedlægge puljen til fleksible åbningstider i sfo’en. Det vil 
betyde, at der er flere børn, som enten selv skal komme i skole om morgenen eller gå alene 
hjem om eftermiddagen – overladt til sig selv og ofte en skærm. Vi ved, at den fleksible 
åbningstid bliver brugt, og vi ved, at den for flere børn er en mulighed for at have en tryg 
hverdag og være en del af et fællesskab. Derfor appellerer vi i BUPL Sydjylland til, at 
kommunen ikke henter finansiering til andre projekter ved at tage midlerne der, hvor vi kan 
gøre en betydelig forskel for børnene i den almene sfo. 

På samme måde er vi bekymrede for forslaget om at nedlægge puljen til fleksible åbningstider 
på dagtilbudsområdet. Også her ved vi, at de fleksible åbningstider i høj grad bliver brugt, og 
at det er et helt nødvendigt tilbud for flere familier, som har valgt at bosætte sig i Tønder og 
pendle på arbejde. At skære ned på fleksible åbningstider i ydertimerne vil altså svække 
forældres mulighed for pendling, ligesom det vil forringe kommunens tiltrækningskraft i 
forhold til bosætning af børnefamilier. 

BUPL Sydjylland henstiller derfor til, at kommunen finder en anden måde at finansiere de 
nævnte udvidelser. 
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Kommunen bør sætte ind for at løse pædagogmangel 

Pædagogmangel er et stort problem i hele landet, og udfordringen er også betydelig i Tønder 
Kommune. Allerede nu er det vanskeligt at besætte ledige pædagogstillinger, og det vil kun 
blive sværere. De tal, kommunen selv henviser til i sit materiale, viser, at børnene i 2030 vil 
mangle cirka 140 pædagoger. Det er en meget alvorlig situation, som kommunen bør sætte 
alle sejl til for at løse – og det skal være allerede nu.  

Det er i den forbindelse langt fra tilstrækkeligt at ansætte flere PAU-elever (udvidelsesforslag 
1). Forskning viser, at en høj pædagogandel har afgørende betydning for børns trivsel og 
udvikling og senere skolegang, og at den pædagogiske faglighed særligt har betydning for 
sårbare og udsatte børn. Derfor bør kommunen gøre en målrettet og systematisk indsats for, 
at erfarne medhjælpere og pædagogiske assistenter læser videre til pædagoger. Det kan 
kommunen understøtte ved at gøre det lettilgængeligt og fleksibelt for medarbejderne at 
planlægge og deltage i undervisning, ligesom kommunen kan gøre det mere attraktivt at 
opkvalificere sig ved at sikre fuld løn under uddannelse. 

 
Positivt at reetablere specialpædagogiske tilbud 

BUPL Sydjylland er meget positive i forhold til kommunens forslag om at reetablere 
specialpædagogiske tilbud (udvidelsesforslag nr. 6). I BUPL Sydjylland er vi helt enige i 
kommunens egen formulering, at ”disse tiltag er væsentlige for børn med udfordringer”, og vi 
bifalder derfor, at man i kommunen er blevet klogere og foreslår at fjerne besparelsen fra 
2022. BUPL Sydjylland opfordrer således kraftigt til, at forslag om reetablering af 
specialpædagogiske tilbud bliver vedtaget. 
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