
Harlev, den 22.11.2022 

HØRINGSSVAR FRA LMU HARLEV DAGTILBUD 

LMU i Harlev Dagtilbud anerkender forsøget på at finde besparelser som ikke direkte berører opgaven ved 

børnene. Vi kan dog undre os over at man, med den viden og data der er opstået på baggrund af fx 

Bredere børnefællesskaber, samt undersøgelsen om ledernes trivsel, alligevel peger på besparelser som 

vi, i LMU, kan have bekymring for forstærker de negative tendenser, som disse rapporter peger på. 

Vi lægger os generelt op ad de fokusområder der nævnes i høringssvar fra DTLAa og har følgende lokale 

tilføjelser: 

MBU – 04 Reduceret åbningstid 

Harlev er et dagtilbud hvor mange forældre pendler til/fra arbejde. Vi har en bekymring for at forældre vil 

opleve sig yderligere pressede med reduktion i åbningstiden. 

Desuden anerkender vi ikke den beskrevne sammenhæng mellem reduceret åbningstid og behov for 

reduktion af økonomi. Vi frygter det vil mærkes som en reel besparelse, der rammer normeringen ved 

børnene. 

MBU – 07 Ophør af Børnekulissens tilbud og MBU – 43: Lukning af Natursamarbejdet: 

Som dagtilbud benytter vi Børnekulissen og Natursamarbejdet. Både som løftestang og inspiration til 

arbejdet med den pædagogiske læreplan, men også som en fælles oplevelse for børnegruppen. Vi oplever 

samarbejderne værdifulde.  

Desuden fungerer Natursamarbejdet som en fælles læringsarena for Dagplejen i Harlev Dagtilbud.  

I en kommune på størrelse med Aarhus giver det desuden ingen mening med en strategi for ét kraftcenter 

for naturformidling. 

MBU – 01 Fusion af dagtilbud, MBU – 47 Ændring af it-support strukturen, MBU – 49 Besparelser i 

PPR, MBU – 52 Administrative besparelser i økonomi og administration: 

Vi ser med bekymring på sammenlægninger, effektiviseringer og besparelser indenfor disse områder, da vi 

frygter det giver en opgaveglidning til særligt de pædagogiske ledere og i værste fald til det pædagogiske 

personale. Vi har fx fokus på den reelle betydning af: 

• Lokal kapacitetsopbygning ift håndtering af digitale opgaver. Som det er nu, er der en bred vifte af 

film og vejledninger som ledere og medarbejdere forventes at kunne navigere i, med henblik på at 

kunne håndtere de forskellige it systemer. Dette er tidskrævende for den enkelte medarbejder. Der 

ønskes ikke yderligere af dette, men hurtigere og mere effektiv direkte support. 

• PPR i et Tættere decentralt samarbejde med ledere og ressourcepersoner, herunder større 

decentralt ansvar for opgaveløsningen. Vi oplever at de pædagogiske ledere har en central rolle ift 

at samle trådene omkring børn i udsatte positioner – mødeindkald, referat, handleplaner etc.  

• Effektiviseringer i både administration og Teknisk service. På nuværende tidspunkt er der stadig 

massiv opgaveglidning til særligt de pædagogiske ledere, vi har svært ved at se at dette ikke bliver 

påvirket negativt. 

MBU – 35 Reduktion i tale-hørekonsulents deltagelse på TM, MBU – 44 Ophør af READ: 

Vi anerkender spareforslagene, men ser en risiko i at der spares på de sprogunderstøttende initiativer. 

 

På vegne af MED udvalget i Harlev Dagtilbud 

Louise Lund Rasmussen, Dagtilbudsleder 

 

 


