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Høringssvar vedr. budget 2020-2023
BUPL Nordsjælland vil i nærværende høringssvar kommenterer på følgende:
•
•
•

Kvalitet i dagtilbud generelt og i sammenhæng med de foreslåede kapacitetsløsninger
Spareforslag 3, 3a-3d, 3f, 3g’s konsekvenser for arbejdet med børnene på 6-18 års området
Analyser og de aktuelt foreslåede scenarier

Kvalitet i dagtilbud generelt og i sammenhæng med de foreslåede kapacitetsløsninger.
Investeringer i daginstitutioner af høj kvalitet betyder gevinster både for samfundet og for det enkelte
barn.
Forskning viser, at der særlig er tre områder, der er vigtige at prioritere:
•
•
•

God normering
Høj pædagogandel
Tidlig pædagogisk indsats for børn i udsatte positioner

Andelen af pædagoger i daginstitutionen er en af de faktorer med størst betydning for kvaliteten.
Hørsholm kommune har den laveste andel af pædagoger ud af 12 kommuner i Nordsjælland. 43% for
at være præcis (jf. DST. 2017), og kommunen ligger i den dårligste halvdel i forhold til normering (ligeledes
DST 2017)

BUPL finder derfor ikke at der grundlag for at skære i ressourcetildelingen til dagtilbud (uanset om det
gælder tildelingen af midler til pædagogandel, eller reducering og ensretning af åbningstiden), - tværtimod kalder ovenstående fakta på investeringer og genopretning af området.
Faktuelt er børnetallet i kommunen stigende, og derfor udfordres kommunen på manglende kapacitet.
I forslag BSU 4 beskrives en række muligheder for at udvide i den eksisterende kapacitet. Dette forslag giver anledning til bekymring, da flere børn i den samme fysiske ramme, giver en ekstraordinær
belastning og et fald i kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Medarbejderens opmærksomhed skal
fordeles over en større børnegruppe, koordinering af arbejdsopgaver med flere medarbejdere, øget
støjniveau og generel forøgelse af kompleksiteten af den pædagogiske opgave i en fysisk ramme, der
udnyttet til bristepunktet, er ikke anbefalelsesværdigt. Særligt ikke når Hørsholm Kommune gerne vil
kendes på at være en attraktive kommune for børnefamilier.
Spareforslag 3, 3a-3d, 3f, 3g’s konsekvenser for arbejdet med børnene på 6-18 års området
De ovennævnte forslag vil alle betyde at der vil være færre medarbejdere til at løse de samme opgaver. Dette betyder, at der er opgaver der ikke vil blive løst, og nogle opgaver vil blive løst på et lavere
kvalitetsniveau end det eksisterende. BUPL er bekymrede for at det vil ramme arbejdet med at de svageste børn og unge hårdest.

I marts/april måned gennemførte BUPL en vilkårsundersøgelse blandt pædagogerne på 6-18 års området, og her svarer 58% af de adspurgte pædagoger i Hørsholm kommune at de er meget
enige/enige i at de ikke kan give støtte til sårbare og udsatte børn/unge pga. personalemangel.
Blandt andet derfor vækker spareforslagene både undring og bekymring hos BUPL, særligt når forskning peger på at effekterne af kvalitetsfritidstilbud bl.a.er:
•
•
•
•
•
•

Højere selvtillid og selvværd
Mindre skolefravær
Bedre skoleresultater
Lavere frafald på senere uddannelsesforløb
Mere positiv social adfærd
Reduceret stofmisbrug, risikoadfærd og ungdomskriminalitet (Durlak m.fl. 2010; Newman m.fl. 2000)

Ovenstående vil der blive mindre af med de foreslåede spareforslag. I BUPL’s forståelse er dette i
modstrid med prioriteringerne i Hørsholm Kommunes sammenhængende Børn- og ungepolitik, hvor
tidlig indsats og forebyggelse fornuftigt nok har en høj prioritering. Investeringer på almenområdet,
kunne være en vej at gå for at imødegå en af Hørsholm Kommunes budgetmæssige udfordringer,
nemlig stigningen i udgifterne til det specialiserede område. Andre nordsjællandske kommuner forsøger sig med denne strategi, f.eks. Hillerød.
Analyser og de aktuelt foreslåede scenarier
Gennem de seneste år har Hørsholm Kommune fået udarbejdet forskellige analyser, der giver forslag
til hvordan man kunne forbedre driften og bevare kvaliteten. I overskrifter peger analyserne på de
samme løsninger. Lukning af en skole og større institutioner på 0-5 års området. Der er således ikke
noget nyt i den analyse, der fremlægges ved dette års budgetforhandlinger. Nytænkning i den forbindelse kunne være at inddrage medarbejdere og forældre tidligere i processen, så interessenterne på
området fik indflydelse og ejerskab.
På 0-5 års området kunne nybyggeri være med til at fremtidssikre kvaliteten af de fysiske rammer, så
disse understøtter en ambitiøs dagtilbudslov, og det kunne optimere det fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne så en evt. nedslidning mindskes.
På 6-18 års området savner BUPL visioner for et spændende skolesystem, der byder på nytænkning.
At hæve klassekvotienten, vil blot vanskeliggøre arbejdet med nærhed og relationen til det enkelte
barn, særligt hvis det kombineres med nogle af de øvrige spareforslag i budgethøringsmaterialet.
Overordnet set anerkender BUPL nødvendigheden af at implementere et eller flere scenarier, hvis det
betyder at besparelser i opgaver tæt på børnene kan undgås eller reduceres.
Som nævnt i indledningen af dette afsnit, har Hørsholm Kommune gennem de seneste år fået udarbejdet analyser, der har indeholdt forslag til lukninger eller sammenlægninger af arbejdspladser.
BUPL vil i den sammenhæng gøre opmærksom på dette giver usikkerhed blandt medarbejdere, og i
værste fald kan det føre til at medarbejdere tilskyndes til at søge andet arbejdet eller at det er vanskeligt at bevare arbejdsglæde og engagement.
BUPL Nordsjælland stiller sig gerne til rådighed for en uddybning af dette høringssvar.
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