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BUPL Sydjylland ønsker at komme med følgende høringssvar til Esbjerg Kommunes forslag til 
budget 2023-2026: 

Ungdomsklubber – en investering i fremtiden 

Det er med stor bekymring, at BUPL Sydjylland læser budgetforslaget om nedlæggelse af 
ungdomsklubberne (BS 10-42). Vi vil på det kraftigste opfordre til at prioritere og investere i 
fritidsområdet frem for at nedlægge ungdomsklubberne.  

De mange års forringelser af klubområdet påvirker både det tilbud, som tilbydes til de unge, 
og de mange pædagoger, som ønsker at give de unge et kvalificeret fritidstilbud. Der skabes 
stor utryghed blandt klubpædagogerne, når de gang på gang skal være bekymrede for den 
pædagogiske kvalitet, som de ønsker at levere til de unge, og for deres egen jobsikkerhed. 

Forskning viser, at gode fritidstilbud styrker de unges selvværd og trivsel samt mindsker 
fravær i skolen. Desuden viser forskning, at fritids- og ungdomsklubberne reducerer risikoen 
for ungdomskriminalitet. Ungdomsklubberne skal altså ses som en forebyggende indsats, 
som kan reducere den stigende mistrivsel blandt børn og unge og forebygge negativ social 
udvikling.   

Ydermere ses en stigning i unge, som benytter sig af kommunens ungdomsklubber, og 
dermed en stigning i unge, som ønsker at deltage i et præstationsfrit fællesskab. Derfor er det 
også svært at se, hvad der skal ske med de op mod 360 unge, hvis ungdomsklubberne 
nedlægges. Hvor skal de unge så være? 

Derfor opfordrer BUPL Sydjylland til, at Esbjerg Kommune prioriterer ungdomsklubberne, så 
der i hvert skoledistrikt er flere ungdomsklubber tæt på de unge, så deres udvikling og trivsel 
fortsat kan styrkes.  

 

Forhøjelse af normeringen i AL-klubberne styrker trivslen for børn, unge og pædagoger 
 
AL-klubberne bidrager ligeledes positivt til at fremme trivsel, udvikling og dannelse hos børn 
og unge i udsatte positioner ved at give dem mulighed for at indgå i stærke sociale 
fællesskaber med andre børn og unge på tværs af kulturer såvel som kompetente pædagoger, 
der kan understøtte deres udvikling og dannelse. Netop derfor ser vi i BUPL Sydjylland meget 
positivt på forslaget om at øge normeringen til tre ansatte i klubbernes åbningstid (BS 10-36) 
samt nulstille indtægt fra tidligere forældrebetaling (BS 10-37).  
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Den øgede normering vil bidrage til at kvalificere den pædagogiske understøttelse af børnene 
og de unges udviklings- og fremtidsmuligheder.  

Derudover vil det øge pædagogernes tryghed og forbedre deres arbejdsmiljø at opnormere til 
tre ansatte, som det blev anbefalet, da man lavede principperne til den nuværende 
klubstruktur. En anbefaling som blev lavet, da AL-klubberne er placeret i nogle af de mest 
socialt udfordrede områder i kommunen. Hvis I prioriterer budgetforslag BS 10-36 styrker I 
således trivslen for både børn, unge og pædagoger.   

 

Flere lukkedage i SFO’erne har negative konsekvenser for både forældre og børn 

I BUPL Sydjylland er vi ligeledes bekymrede over konsekvenserne af forslaget om at udvide 
SFO’ernes lukkedage i sommerferieperioden (BS 10-41). Der er reelt tale om en 
normeringsforringelse, som vil kunne mærkes af det enkelte barn, som skal omplaceres og 
afleveres i en SFO i fremmede rammer og uden kendte pædagoger. Forslaget vil desuden 
lægge et stort pres på mange forældre for at holde ferie i uge 27, hvilket ikke er muligt for alle. 
I 2021 benyttede ca. 1700 børn sig af SFO i uge 27. Vil Esbjerg Kommune virkelig lukke 
SFO’erne for dem og deres familier - og samtidig kræve ekstra betaling af dem? Mange 
familier vil blive sat i en ærgerlig situation heraf.  
 
Ydermere vil en ekstra uge, hvor SFO’erne er sommerferielukket, 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 Esbjerg 
Kommune, kan det med forslaget blive (endnu) sværere at fastholde pædagogerne i 
kommunens SFO’er.  

 

Merituddannelse er et skridt på vejen til at løse pædagogmanglen 

Den store mangel på pædagoger er et alvorligt problem i hele landet, og udfordringen er også 
betydelig i Esbjerg Kommune. Allerede nu er det vanskeligt at besætte ledige 
pædagogstillinger, og det vil kun blive sværere.  

Det er i den forbindelse et skridt på vejen at afsætte en pulje til vikardækning, så den enkelte 
daginstitution ikke pålægges ekstraudgifter, når de skal sende en erfaren medhjælper eller 
pædagogisk assistent på merituddannelse til pædagog (forslag BS 20-35). Kommunen bør 
netop igangsætte en målrettet og systematisk indsats for at øge andelen af pædagoger, 
hvilket blandt andet gøres ved at uddanne pædagoger via meritpædagoguddannelse. Ved at 
sikre fuld løn til medarbejderne under uddannelsen gøres det attraktivt, lettilgængeligt og 
fleksibelt for medarbejdere i dagtilbud at opkvalificere sig til pædagog. 

Forskning viser, at andelen af uddannede pædagoger har stor betydning for kvaliteten af et 
dagtilbud, og at en høj andel af uddannede pædagoger har positiv effekt på børns sociale 
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kompetencer og trivsel. Desuden peger forskning på, at erfaring ikke kan erstatte en 
professionsbachelorgrad som pædagog. Det er derfor positivt, at Esbjerg Kommune foreslår at 
opkvalificere erfarne medarbejdere til pædagoger for at styrke kommunens dagtilbud.   

 
Reduceret åbningstid har betydning for forældre og børn 

Forslaget om at reducere i åbningstiden i daginstitutionerne (forslag BS 20-40) vil svække 
kommunens tiltrækningskraft i forhold til bosætning af børnefamilier. For en indskrænkelse 
af åbningstiden er en besparelse, der samtidigt mindsker fleksibiliteten for forældrene. For de 
familier, der pendler fra Esbjerg, vil de kortere åbningstider presse familielivet og gøre det 
mindre attraktivt at bo i Esbjerg Kommune. 

Bevar integrationspuljen til fordeling i dagtilbud 

BUPL Sydjylland kan på ingen måde anbefale kommunen at lade integrationspuljen til 
fordeling i dagtilbud bortfalde (BS 20-39). Det er en tydelig forringelse af den service, som de 
pågældende dagtilbud yder.  

Integrationspuljen styrker det pædagogiske arbejde med børn, som skal tilegne sig to sprog, 
og på anden måde kan have svære integrationsmæssige betingelser. Bortfalder 
integrationspuljen vil det derfor ikke kun ramme de berørte børn, men ligeledes 
pædagogerne, som nu vil få en endnu mere travl hverdag. Det er væsentligt at minde om, at 
ikke alle daginstitutioner tildeles socioøkonomiske midler, hvorfor et bortfald af 
integrationspuljen vil betyde, at nogle daginstitutioner skal løse de samme opgaver med 
færre ressourcer.  

 
Styrk den pædagogiske ledelse for at fremme kvaliteten i kommunens dagtilbud 
 
BUPL Sydjylland ser positivt på kommunens ønske om at styrke den pædagogiske ledelse (BS 
20-34), da det i høj grad kan være medvirkende til at fremme kvaliteten i kommunens 
dagtilbud. Ifølge forskning øger kompetent pædagogfaglig ledelse den faglige udvikling og 
kvaliteten af den pædagogiske indsats med børnene. Derfor er BUPL Sydjylland glade for at se 
forslaget om at styrke den pædagogfaglige ledelse gennem administrativ understøttelse. 
Hermed sættes der fokus på det store pres, som dagtilbudslederne står i. Forslaget er altså 
både godt og nødvendigt, men ikke desto mindre det absolutte minimum, med tanke på det 
enorme behov, der reelt er blandt lederne.  

 
Positivt med forslag om genopretning af det specialiserede område  

BUPL Sydjylland er positive i forhold til kommunens forslag om genopretning af det 
specialiserede område (forslag BS 10-32). Men vi er i BUPL Sydjylland bekymrede over om 
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kommunen vil prioritere specialindsatsen ved at tage midler fra det almene børne- og 
ungeområde. 

For nylig kom et opråb fra 1000 psykologer i Danmark om, at et stigende antal børn oplever 
angst, ensomhed og utilstrækkelighed. Det er netop den mistrivsel, vi kan forebygge og 
komme til livs ved at investere i børnene tidligt og give dem et kvalitetstilbud i form af 
vuggestuer og børnehaver med en høj grad af faglighed, kompetencer, omsorg og nærvær.  

 

Med venlig hilsen  

 

 

Michael Juul Thorup 
Faglig sekretær 
BUPL Sydjylland


