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Høringssvar til besparelser 2023-2026 fra Skæring-Sølyst dagtilbud  

 

Bestyrelsen i Skæring Sølyst dagtilbud beklager, at det igen er nødvendigt at foretage besparelser 
på børn- og unge-området. Bestyrelsen anerkender, at der lagt vægt på i så høj grad som 
muligt at friholde opgaver, som direkte berører børnene for besparelser. Bestyrelsen 
finder dog, at der er forskellige punkter i spareforslaget , som byrådet ikke bør 
gennemføre. Samtidig bemærker bestyrelsen, at der ikke lægges op til en prioritering 
mellem forskellige spareforslag. 
Bestyrelsen opfordrer Byrådet til at undersøge, om andre besparelser kan findes ved at 
effektivisere udbud og at skære ned på diverse undersøgelser m.v. som ikke er 
lovpligtige. 

 

Bestyrelsen ønsker specifikt at udtale sig om nedenstående: 

 

Punkt 3 Bygningskapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet  

Bestyrelsen kan IKKE tilslutte sig, at hele kommunen betragtes som et 
anvisningsdistrikt. Forældre byen over kan komme til at opleve lang transporttid. Det vil 
give dårligere fleksibilitet i forhold til forældrenes arbejde. Desuden vil sammenhængen 
med og til den lokale folkeskole blive dårligere, hvis børnene spredes over byen. Set i et 
børneperspektiv er det vigtigt, at det lokale tilhørsforhold understøttes.  

Punkt 4 Reduceret åbningstid i dagtilbud 

Bestyrelsen anser det som udfordrende at gennemføre besparelser, der vil gå ud over lukketiden 
og åbningstiden. Det vil have en negativ påvirkning på fleksibiliteten både for personale i 
institutionerne samt for familierne. 

Hvis byrådet beslutter at reducere i åbningstiden i dagtilbuddene, opfordrer 
bestyrelsen til, at det er Byrådet, der beslutter, hvornår der reduceres i åbningstiden, 
så bestyrelserne ikke kommer i klemme i forhold til forskellige interesser i 
forældregrupperne. 

Bestyrelsen kan tilslutte sig, at der indføres lukkedag 24/12 og 31/12 

Punkt 15 Optimering af kørselsområdet 
 
Bestyrelsen kan tilslutte sig forslaget. Dog understreger bestyrelsen, at man skal tage 
højde for, at nogle børn kan være så udfordrede, at forventning om selvhjulpenhed og 
livsmestring ikke umiddelbart kan forventes. Det kan være, at man skal lave nogle 
forsøg før man tager endelig stilling til, hvordan forslaget gennemføres.  
 



 

Punkt 37 Reduktion i Tværfaglig enhed  

Bestyrelsen i Skæring-Sølyst dagtilbud kan ikke anbefale en reduktion i tværfaglig enhed. I 
dagtilbuddets samarbejde med Tværfaglig Enhed oplever vi kompetent og vigtig understøttelse 
udvikling af læringsmiljøerne i afdelingerne. Vi ser, at samarbejdet er særligt gavnligt for børn i 
udsatte positioner. Ved en reduktion af tværfaglig enhed forudser bestyrelsen i Skæring Sølyst 
dagtilbud længere ventetider for indsatser. Vi finder derfor, at forslaget kommer til at berøre 
børnene direkte og særligt børn i udsatte positioner. 

Punkt 47 Ændring af IT supportstrukturen i Børn og Unge  

Bestyrelsen i Skæring Sølyst dagtilbud bakker op om forslaget  

 

Venlig hilsen  

For bestyrelsen i Skæring-Sølyst dagtilbud 

Christina Kristensen 

 

 
 

 

  
 

 

  


