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Status på budget til pædagoger i skole, SFO, fritidshjem og klub
Samlet status
Der er indgået budgetforlig. På baggrund af usikkerheden om budgetudviklingen er Vejle Kommune p.t. grå
indtil budgetændringerne udmøntes i Børne- og Familieudvalget.

Budgetændringer med betydning for pædagoger i skolens undervisning
Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre og Liberal
Alliance, har indgået forlig om Vejle Kommunes budget. (Hermed hele byrådet)
Børne- og ungeområdet er økonomisk udfordret. På baggrund af de foreløbige prognoser forventes de varige
budgetudfordringer at udgøre minimum 30 mio. kr. årligt.
I budgetforliget er der afsat 20 mio. til at afhjælpe udfordringerne på Børne- og ungeområdet
Fra budgetforliget:
Udvalget tilføres nu yderligere 20 mio. kr. årligt fra 2020, således at midlerne i 2020 anvendes til implementering af
løsninger. Forligspartierne anerkender, at dette ikke alene skaber balance, hvorfor udvalget skal løse den resterende
del af udfordringen indenfor den eksisterende ramme. For at lette implementeringen heraf yderligere, har
forligspartierne aftalt, at den i 2019 opbyggede ubalance på ca. 30 mio. kr. helt ekstraordinært eftergives i forbindelse
med regnskabsafslutningen for 2019
Budgettet er endnu ikke justeret for ændringer i børnetallet jf. politisk beslutning. Det er tidligere politisk besluttet, at
den automatiske regulering som følge af ændringer i kommunens befolkningsudvikling afløses af en årlig vurdering af
samtlige serviceområders behov for korrektion af de økonomiske rammer. Dette indgår i budgetlægningens spor 2.
Som en del af forliget er der for den samlede økonomi fremsat en rammebesparelse på 8,74 mio. i 2020 med
baggrund i Rum til velfærdsprioriteringer. Besparelsen er 4,525 mio. for Børne- og Familieudvalgets område (som
daginstitutionerne er en del af).
Hvordan det vil påvirke daginstitutionerne vil afhænge af den videre budgetbehandling i Børne- og Familieudvalget.
Alt efter hvilke beslutninger, der bliver taget kan det betyde forbedret, uændret eller forringet budget for 2020.
På baggrund af usikkerheden om budgetudviklingen er Vejle Kommune p.t. grå indtil budgetændringerne
udmøntes i Børne- og Familieudvalget.

Budgetændringer - SFO/fritidshjem

Budgetændringer - Klub og SFOll

Status på justering af folkeskolereformen

BUPL har udvalgt tre nøgletal for Vejle Kommune fra vores medlemsundersøgelse:

50%

af kommunens pædagoger har inden for en uge oplevet at være for få medarbejdere
på arbejde i forhold til arbejdsopgaverne

78%

af kommunens pædagoger oplever ofte, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg
for et eller flere børn på grund af personalemangel

78%

af kommunens pædagoger oplever ofte, at de ikke kan give den nødvendige støtte til
sårbare og udsatte børn på grund af personalemangel

