BUPL’s høringssvar vedrørende spareforslag i Faxe kommune
Hermed fremsender BUPL organisationens bemærkninger til vedr. spareforslag i forbindelse med
regeringens omprioriteringsbidrag. Herunder forslag om at lukke SFO2, SFO3 og ungdomsklubben
og forringelser af personalenormeringen i daginstitutionerne.

LUKNING AF SFO2, SFO3 OG UNGDOMSKLUB
Trivsel og læring i folkeskolen
Trivsel er en forudsætning for læring. Derfor er en af skolereformens tre hovedmål er at skabe
trivsel i folkeskolen. Her spiller fritidstilbuddene en afgørende rolle. Det handler både om at bidrage
til at eleverne opbygger velfungerende sociale relationer og venskaber, at de udvikler deres sociale
kompetencer til at indgå i et fællesskab med respekt for hinanden, og at de individuelt opbygger
selvværd og udvikler sig til velfungerende og demokratiske borgere.
Skolereformen lægger samtidig op til, at skolen sikrer en sammenhængende dagligdag for børn og
unge, som både indbefatter skolens undervisning og børnenes fritid. Det sker i et tæt samarbejde
mellem lærere og pædagoger, hvor pædagogerne både som en del af undervisningen og via
børnenes fritidstilbud sikrer en stærk kontinuitet omkring det enkelte barn. Det gavner navnlig de
børn, som har forskellige lærings- eller trivselsmæssige udfordringer, har problemer i hjemmet eller
vanskeligheder med at fastholde sociale relationer.
Forbyggelse og kriminalitet
ifølge en rapport fra KORA har Faxe Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet en
overrepræsentation af sårbare eller udsatte børn. Samtidig dokumenterer en anden rapport fra
Justitsministeriet fra 2014, at Faxe Kommune har den højeste andel af kriminelle mellem 15-17årige. Med hele 4,0 procent. Rapporten peger også på, at særligt de helt unge på 10-14 år trækker
tallet ned.
Faxe Kommune står derfor overfor en betydelig opgave med at forebygge marginalisering af børn
og unge. Ensomhed og psykiske problemer blandt børn og unge, fører ifølge forskning nye
problemer med sig senere i livet. F.eks. misbrug, kriminalitet og manglende tilknytning uddannelse
og arbejdsmarked.
Derfor er der væsentlige argumenter for ikke blot at bibeholde men også at udvikle kommunens
fritidstilbud. For det er netop i den aldersgruppe, der skal sættes massivt ind med hensyn
forebyggelse. Navnlig fordi klubbernes fritidspædagogiske tilgang er dygtige til og har erfaring
med, at få tag i de udsatte børn og unge.
Kommunens børnepolitik
Af Faxe Kommunes børnepolitik fremgår det, at man lægger vægt på et varieret udbud af
fritidsaktiviteter. Også de mindre traditionelle. Målet er at inkludere børn og unge bredt set ud fra
en grundidé om, at fritidslivet er væsentligt for barnets udvikling. Ifølge børnepolitiken skal
fritidstilbuddene sikre, at barnet og den unge
•
•
•
•

får omsorg og udfordres,
får overblik, overskud og mulighed for at trives i hverdagen,
opnår tillid til egne muligheder
og lever i et socialt miljø med plads og rum til venskab, forskellighed og håndtering af konflikter.

Lukning af SFO2, og SFO3’er og ungdomsklubber vil være et afgørende brud med principperne i
kommunens børnepolitik. SFO og klubber spiller en central rolle i målet om at fremme børn og
unges udvikling og sikre dem dem handlemuligheder, der understøtter en positiv
erfaringsdannelse, som det hedder i børnepolitiken. Det frivillige fritids- og idrætstilbud kan hverken
forventes eller pålægges at løfte egentlige pædagogiske opgaver, har ikke ansvar for at inkludere
alle sociale segmenter og har ikke forudsætninger for at løfte inklusions- og forebyggelsesopgaver
for udsatte grupper.
Kommunens bosætningsstrategi
Faxe Kommune satser betydelige ressourcer på at markedsføre sig som bosætningskommunen
for pendlere til Hovedstadsområdet. Men markedsføring hjælper ikke, hvis der ikke ligger konkrete
tilbud og en klar politik til grund, der tilgodeser og imødekommer pendlerfamiliernes behov og krav.
SFO2’erne er et pædagogisk tilbud til børn ned til 9-årsalderen og spiller derfor en væsentlig rolle i
at skabe tryghed omkring børnene, når forældrene er på arbejde. Set i det perspektiv bør
kommunen overveje det økonomisk rationelle i at nedlægge fritidstilbud.
Anbefaling
Samlet spiller de pædagogiske fritidstilbud en væsentlig rolle i børnenes liv. De bidrager effektivt til
at sikre børnene vokser op og bliver velfungerende borgere, der understøtter det
samfundsmæssige fælllesskab. Det handler om jf. regeringens målsætninger om at øge antallet af
unge, der får en erhvervsuddannelse og sidenhen tilknytning til arbejdsmarkedet og om at sikre at
færre unge rammes af psykiske problemer, misbrug og eller drives ud i kriminalitet. Derfor er
fritidstilbuddene sammen med SSP en fornuftig og helt nødvendig samfundsmæssig investering.
BUPL’s anbefaler, at man i stedet for at lukke de pågældende tilbud udvikler kvaliteten med
henblik på, at kommunen, børnene og familierne i endnu højere grad profiterer af den
pædagogiske værdi, tilbuddene er garant for.

NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER
Som led i kommunens bestræbelser på at finde besparelser i forbindelse med regeringens
omprioriteringsbidrag, har forvaltningen også foreslået at spare på personalet i daginstitutionerne.
BUPL forstår, at regeringens omprioriteringsbidrag udfordrer kommunens økonomi, men fraråder,
at Børne- og Familieudvalget, som følge heraf sætter den pædagogiske kvalitet i kommunens
daginstitutioner på spil.
Øget belastning
Med forslaget vil Faxe Kommune øge belastningsgraden, antal børn pr. pædagog, i børnehaver til
12 børn pr. voksen. Det vil placere Faxe Kommune som den dårligste blandt nabokommunerne på
Sydøstsjælland.
Folketinget tilførte i 2012 og 2015 i alt 750 mio. kr. til bedre kvalitet på dagtilbudsområdet. Faxe
Kommune har kun delvist udmøntet deres andel. Med en stramning af personalenormeringer vil
kommunen være tilbage på niveauet fra før 2012. BUPL anbefaler en belastningsgrad på højst
seks børn pr. voksen i daginstitutionerne.
En stramning af normeringer skal desuden ses i relation til de opgaver og udfordringer kommunen
står overfor. Kommunen har ambitioner om at tiltrække flere skatteborgere til kommunen. I den
sammenhæng bør man overveje, hvor vidt en stramning af normeringerne bidrager til den strategi.
BUPL vurderer, at det gør den ikke.
Kommunens bosætningsstrategi
Pædagogiske tilbud vejer tungt, når børnefamilier skal vælge, hvor de vil bosætte sig. Forældrenes
holdning og vurderinger af kvalitet i kommunens dagtilbud fremgår af undersøgelsen fra 2014.

Her pointeres det, at forældrene efterspørger kvalitet i form af flere medarbejdere og en højere
andel af uddannede pædagoger.
Faxe Kommune står overfor flere udfordringer på børne- og ungeområdet med hensyn til
forebyggelse overfor udsatte unge. Det drejer sig dels om at reducere ungdomskriminaliteten i det
kommende tiår. Dels om at sikre færre unge vokser op med psykosociale problemer og dermed
bliver vanskelige at integrere i skoler, uddannelse og siden på arbejdsmarkedet. Behovet for
ressourcetilførsel står derfor i skarp konflikt med forslaget om at fjerne ressourcer fra
daginstitutionerne.
Kvalitet i dagtilbud
Spørgsmålet om kvalitet i dagtilbud har ofte været diskuteret. Diskussionen har navnlig handlet om
sammenhængen mellem normeringer og kvalitet. Videnskaben efterlader dog ikke tvivl på det
område. SFI -Det Nationale Forskningscenter for Velfærds rapport: ”Daginstitutionens betydning
for børns udvikling” (2014) gennemgår den væsentligste danske og internationale forskning på
området og dokumenterer, børnehavens betydning for børns udvikling afhænger af tre parametre:
- Antallet af medarbejdere i forhold til antallet af børn.
- Andelen af medarbejdere med en pædagogisk uddannelse.
- Børnegruppernes størrelse.
Den samme pointe findes i Ministeriet for Børn og Undervisnings rapport; ”Task Force om
Fremtidens Dagtilbud”. Også her fremgår det, at skal kvaliteten på dagtilbudsområdet styrkes, så
er det helt afgørende, at normeringen og pædagogandelen får et løft.
Investeringer i børn styrker samfundsøkonomien
Den amerikanske nobelpristager i økonomi James J. Heckman har blandt andet påvist, hvordan
investeringer i mindre børns pædagogiske tilbud genererer en samfundsøkonomisk gevinst. En
række andre internationalt anerkendte studier understøtter den pointe: Mere personale og en
højere andel af uddannede pædagoger øger børnenes livsmuligheder med hensyn til uddannelse
og job. Samfundet sparer udgifter til specialiserede tilbud, overførselsindkomster og
kriminalitetsforsorg og får i stedet flere borgere, der bidrager til fællesskabet. Investering i børn
tjener således både målet om bedre livskvalitet for den enkelte som øget samfundsøkonomisk
vækst.
Faxe Kommune har en ambitiøs og visionær politik på området. I hvert fald på papiret. Det hedder
blandt andet: ”Børn og unge er aldrig bare en sag i det kommunale system. Børn og unge skal føle
sig værdsat og taget seriøst…”
Nu står byrådet overfor valget, om man også vil arbejde for de gode intentioner i praksis. BUPL
anbefaler, at man politisk holder fast i sin børnepolitik. Dels fordi det er det bedste valg for
kommunen yngre borgere, dels fordi det tjener kommunens udvikling bedst.
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