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Høringssvar i vedrørende besparelser i Børn og Unge 2023 

 

MED- Udvalget i Skæring- Sølyst dagtilbud er kede af, at der er besluttet store besparelser i Børn og Unge.  

MED anerkender, at det er tilkendegivet, at besparelsen skal berøre børnene så lidt som muligt. 

Skæring-Sølyst MED-udvalg henleder opmærksomheden på, at forskellige punkter alligevel vil berøre 

børnene, især børn i udsatte positioner. 

Nedenfor findes MED-udvalgets øvrige bemærkninger til spareforslaget 

Punkt 4 

MED-udvalget kan godt tilslutte sig, at åbningstiden reduceres. Vi foreslår dog, at byrådet - og ikke 

bestyrelsen - tager stilling til, hvornår der skal være reduceret åbningstid for at undgå interessekonflikter i 

bestyrelsen.  

Punkt 5 reduceret deltidspasning pasning  

MED-udvalget kan tilslutte sig at reducere timetallet for deltidspasning. MED anbefaler, at 

deltidspasningsordningen fremover bliver med fastsatte mødetidspunkter. FX at man møder 8.30 – 13.30. 

Den nuværende ordning med mulighed for skift i børnenes mødetid medfører driftsforstyrrelser, da 

medarbejdernes tid løbende omlægges for at udnytte ressourcerne optimalt, når forældrene ændrer i 

børnenes mødetid. 

Punkt 7 Ophør af børnekulissens tilbud 

MED-udvalget kan ikke tilslutte sig ophør af børnekulissens tilbud. Børnekulissen er det eneste kulturelle 

tilbud til børn i 0 -6 årsområdet. Tilbuddet har stor betydning for børn, der ellers ikke benytter sig af teater 

og kulturoplevelser sammen med deres forældre. MED-udvalget finder Børnekulissens tilbud medvirker til 

at udvikle en fælles kulturoplevelse i børnegrupperne, hvilket har en direkte sammenhæng med 

læreplanstemaet: Kultur og Æstetik. Hertil kommer, at tilbuddet styrker og understøtter børnenes sproglige 

udvikling. 

Punkt 36 Omorganisering af Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation (KSK) - flytning af ledelse af 

sproghus og omlægning af sprogbad 

MED - udvalget gør opmærksom på, at omorganiseringen ikke må betyde længere behandlingstider og 

ventetider for adgang til tilbuddene i KSK  

Punkt 37 Reduktion af Tværfaglig Enhed 

MED-udvalget kan ikke anbefale en reduktion i tværfaglig enhed. I vores samarbejde med Tværfaglig Enhed 

oplever vi kompetent og vigtig understøttelse udvikling af læringsmiljøerne med udgangspunkt i SLF. Vi ser, 

at samarbejdet er særligt gavnligt for børn i udsatte positioner. Ved en reduktion af tværfaglig enhed 

forudser MED i Skæring Sølyst dagtilbud længere ventetider for Tværfaglig Enheds indsats. Vi finder derfor, 

at forslaget kommer til at berøre børnene direkte. 

 



 

MED-udvalgets forslag til andre besparelser 

• At der kun afholdes den lovpligtige APV/social kapitalmålinger hvert 3 år. Herved spares udgifter til 

eksterne firmaer, konsulenter, og den omfattende tid, der bruges på at gennemføre og følge op på 

resultaterne hvert år i hele Børn og Unge.  

Venlig hilsen  

MED-udvalget i Skæring Sølyst dagtilbud 

  

  

 

 


