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Timer, hvor ansatte er på arbejde. Den gennemsnitlige normering, som 
er udgangspunkt for forvaltningens 
forslag

Timer, som skal åbningstiden skal 
afkortes med

Fiktive timer som skal spares væk 
pga. budgetreduktionen

Timer som inst. i stedet må spare på norme-
ringen for at få budgettet til at balancere

Kortere åbningstid. I stedet 
for at åbne kl. 6, skal insti-
tutionen åbne kl 6.30.

Kortere åbningstid. I stedet 
for at lukke kl. 17.30, skal 

institutionen lukke 17.00.

A
ntal m

edarbejdere på vagt

Grafen viser, hvor mange der er på arbejde på de forskellige tids-
punkter i løbet af en dag i en daginstitution. Insitutionern åbner kl. 
6, hvor de to morgenåbnere møder ind. I løbet af morgenen mø-
der flere ind, indtil der er fuld bemanding om formiddagen, hvor 
de fleste planlagte pædagogiske aktiviteter foregår. Ud på efter-
middagen bliver bemandingen mindre. 

Fordelingen af bemandingen modsvarer i princippet antallet af 
børn og aktiviteter. 

I eksempler herunder foreslår forvaltningen en besparelse på 1 timer 
om dagen, som nås ved, at åbne en halv time senere og lukke en halv 
time tidligere. De nye åbningstider bliver 6.30 til 17.00. De to gange en 
halv time, der skal spares væk er markeret med en rød ramme. 

I forvaltningens forslag udregnes budgetbesparelsen ud fra insti-
tutionernes gennemsnitlige normeringer. Markeret med rød vand-
ret streg. I institutionen fra eksemplet svarer den gennemsnitlige 
normering til, at 8 medarbejdere er på vagt i hele åbningstiden. 

Ser man imidlertid på de faktiske forhold i institutionerne er be-
mandingen lagt mindre. 

I ydertimerne morgen og aftenen er der kun to på arbejde. Det 
skyldes , at der kun er få børn og man gerne vil reservere ressour-
cerne til, timerne midt på dagen, hvor man planlægger pædagogi-
ske aktiviteter og hvor der er flest børn.

Problemet med den kortere åbningstid opstår i dette eksempel 
ved, at institutionerne kun sparer to medarbejdere morgen og af-
ten, men at deres budgetter bliver beskåret med 8 ansatte. Derfor 
vil institutionen være tvunget til at finde besparelserne på andre 
tidspunkter af dagen. Det kunne f.eks. være midt på dagen. 

I grafikken er de fiktive medarbejdere, som forvaltningen vil spa-
re væk mareret med gult. I prakssis må nstitutionen skære ned i 
bemandinge midt på dagen markeret med rødt udråbstegn.På den 
måde vil besparelser på åbningstiden ramme den pædagogiske 
kvalitet midt på dagen.
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Afkortning af åbningstiden og normeringsforringelser


