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Høringssvar til spareforslag 2023-2026 Børn og Unge 
 fra Bestyrelse, LMU og Ledelse i dagtilbud Hasle. 

 
Det er med både undren og stor bekymring at vi læser de foreslåede besparelse på Børn og Unge området. 
Vi tager til efterretning at det er nødvendigt med besparelser i de kommunale budgetter, men de foreslåede 
besparelser på Børn og unge området vil i vores optik medføre større social ulighed og mistrivsel hos en del børn og 
unge i kommunen.  
Det undrer os at man efter mange års fokus på og investering i inklusion, bredere børnefælleskaber, sprogindsatser 
og høj kvalitet i dagtilbuddene vælger at foreslå besparelser, der vil ramme netop alle de indsatser. 
 
Derudover ser vi et demokratisk problem i at bundlinjen i spareforslagene svarer nøjagtigt til det beløb, der skal 
spares i Børn og unge, hvilket betyder at de fremlagte besparelsesforslag kan ses som endelig besparelser fremfor et 
sparekatalog, der ikke reelt kan drøftes med den korte hørings- og behandlingsfrist der er. 
 
Endvidere mener vi, at det er bekymrende at besparelserne er lagt ud i de enkelte magistrater, fremfor at de 
ansvarlige politikere drøfter og beslutter hvad der tjener kommunen og dens borger bedst. Det har skabt en 
silotænkning hvor der ikke er taget højde for afledte effekter mellem magistraterne.  
For eksempel foreslår Børn og Unge at Read indsatsen nedlægges, det betyder at forældre i højere grad skal gå på 
biblioteket og låne bøger hvis de skal støtte op om børnenes sprogudvikling. Kultur og borgerservice foreslår til 
gengæld at Hasle Bibliotek nedlægges, hvilket betyder at forældre i Hasle lokaldistrikt vil skulle tage til andre 
biblioteker f.eks. Gellerup hvis de skal låne bøger for at støtte op om deres børns sprogudvikling. Endelig foreslår 
Teknik og miljø at busrute 22 nedlægges. Det er den busrute som forbinder Halse med Gellerup. Det vil altså sige, at 
3 magistrater uafhængigt af hinanden foreslår besparelser, der vil være med til at forringe forældrenes mulighed for 
at indgå i samarbejdet omkring understøttelse af børnene sproglige udvikling. 
 
Vi anerkender at der i spareforslagene er gjort store bestræbelser på ikke at ramme den direkte kerneydelse, altså 
timer hos børnene, men det lader til at der på ingen måde er taget højde for de afledte effekter som spareforslagene 
vil få for timerne hos børnene. Dette uddybes i de nedenstående kommentarer til de spareforslag fra Børn og Unge, 
der vil berøre børn, forældre og medarbejdere i Dagtilbud Hasle. 
 
Forslag 4 Reduceret åbningstid. 
Umiddelbart kan det give mening at reducere i åbningstiden, men som bestyrelse er vi direkte imod at det er en 
beslutning bestyrelsen skal effektuere.  
Vi er opmærksomme på at det er en opgave vi kan varetage jf. styrelsesvedtægterne, men i dette tilfælde hvor det er 
med besparelser for øje, kan det sætte os i et dilemma/konflikt i forhold til den øvrige forældregruppe hvis forældre 
bliver ramt logistisk af bestyrelsens beslutning.  Vi kommer som bestyrelse til at skulle stå på mål for en politisk 
beslutning, og opfordrer derfor til at politikkerne tager ansvar for denne beslutning og dermed vælger hvor i 
åbningstiden de 30 minutter skal reduceres. 
 
Forslag 5 reduktion af deltidspasning 
Dette forslag er netop et af de forslag som vi er bekymrede for, kan være med til at skabe social ulighed, idet 
økonomisk trængte/socialt udsatte forældre vil vælge et 25 timers modul, hvilket betyder at deres børn vil være i 
institution i kortere tid og dermed ikke have samme mulighed for at være deltagende i fællesskaberne og de 
pædagogiske læringsmiljøer, som den øvrige børnegruppe, og dermed reduceres deres muligheder for udvikling af 
sociale og sproglige kompetencer yderligere. 
I forlængelse af dette, bør det også afklares hvordan man fortsat sikrer at børn over 3 år med dansk som andet sprog 
opholder sig i sprogstimulerende miljøer 30 timer pr uge, hvis forældrene af økonomiske årsager vælger et 25 timers 
modul. 
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Derudover bør der være en opmærksomhed på at 25 timer modul ikke er dækkende for pasningsbehovet i mange 
familier, der derfor er nødsaget til at vælge fuldtidsmodul, med en merudgift for kommunen til følge.  
 
Medarbejdere og ledelse anbefaler, at hvis dette forslag skulle blive en realitet, så skal et 25 timers modul ligge 
inden for en fast ramme f.eks. 8.30-13.30 hver dag, da deltidsmoduler er relativt ressourcekrævende at 
administrere, og det vil ikke gavne optimeringen af personalets ressourcer at 25 timer frit kan fordeles ud over hele 
åbningstiden. 
 
Forslag 7 og 43 Ophør af børnekulissen og lukning af Naturcenter Sølyst. 
Vi kan på ingen måde anbefale ophør af børnekulissen og lukning af naturcenter Sølyst. Det er begge tilbud som 
understøtter børnenes kulturelle udvikling og omverdens bevidsthed. For mange børn i Hasle kan forløb med 
børnekulissen eller besøg på Naturcenter Sølyst deres eneste oplevelser med kulturelle/naturmæssige tilbud. Igen 
en risiko for større polarisering mellem ressourcestærke og mindre ressourcestærke familier.  
Vi vil i dagtilbuddet kunne etablere kulturelle forløb med børnene, men ikke på niveau med Børnekulissens tilbud. 
Det vil også kræve at medarbejderne vil skulle bruge ressourcer væk fra børnene på planlægning og forberedelse af 
sådanne forløb. Altså en besparelse der i vores optik alligevel rammer kerneydelsen. 
 
Forslag 35 Reduktion i tale-hørekonsulenter deltagelse på Trivselsmøder. 
Når et barn drøftes på trivselsmøde, er det ofte svært at afgøre om barnets udfordringer er sprogligt eller kognitivt 
betinget, og netop den tværfaglige viden kommer både medarbejdere og forældre til gode på trivselsmøderne. 
Forslaget beskriver at en afledt konsekvens kan være, at der kan mangle det tværfaglige blik på komplekse 
problemstillinger, og det det kan give anledning til en opfølgning. Det er i vores optik absolut ikke en hensigtsmæssig 
måde at bruge ressourcerne på, i det det vil betyde at både pædagogiske ledere, medarbejdere, forældre samt PPR-
psykolog vil skulle deltage i ekstra møder, fremfor at tale-høre-konsulenten deltager i trivselsmøderne. 
Vi kan derfor kun anbefale at tale-hørekonsulenterne fortsat deltager i trivselsmøderne. 
 
Forslag 37 Reduktion af tværfaglig enhed 
Den foreslåede reduktion af tværfaglig enhed med 5/8 kan have den konsekvens at ventetiden på et forløb med 
tværfaglig enhed øges. Vi foreslår derfor at tværfaglig enhed nedlægges fuldstændigt og at de ressourcer der spares 
bruges til at reducere Børn og Unges samlede besparelser. 
Vi vurderer at det pædagogiske personale i dagtilbuddene gennem de allerede igangværende 
kompetenceudviklingsforløb i forbindelse med SLF, kvalitetstilsyn, bredere børnefællesskaber etc. bør være i stand 
til at løfte den pædagogiske opgave som tværfaglig enhed vejleder i i dag. 
De dygtige pædagoger, der er ansat i tværfaglig enhed vil med en nedlæggelse frigives til arbejdet i den daglige 
pædagogiske praksis, hvor pædagogmanglen er høj. 
 
Forslag 44 Ophør af læseinitiativet Read. 
Vi bakker op om ophør af Read, da vi vurderer at vi med den nuværende sproglige indsats vil kunne understøtte 
børnenes sproglige udvikling uden Read indsatsen. 
Dog er vi som nævnt i indledningen meget bekymrede for at det vil blive langt sværere for mange af forældrene i 
lokaldistriktet at videreføre læsning i hjemmet, hvis Hasle bibliotek lukkes. 
 
På vegne af forældre, Medarbejdere og Ledelsen i dagtilbud Hasle  
 
 
Marie Nordemann Jensen   Eva Caritas Nielsen   Kristine Schroll 
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