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                    24-04-2015 

 

 

Høringssvar vedr. udmøntning af effektiviseringer 2017-2018 
 

Vi er enige i, at det er vigtigt at styrke den tidlige indsats og det forebyggende arbejde. Vi er også 

overbeviste om, at dette er afgørende for børnenes og de unges trivsel og udvikling, og at det også 

kan betale sig ud fra et overordnet økonomisk perspektiv.  

 

Det primære fokus skal være, at vi prioriterer en tidlig indsats, fordi vores børn fortjener det bedste. 

Når man har tilrettelagt et samfund, der kræver at begge forældre er udearbejdende, også mens 

børnene er helt små, så bør samfundet til gengæld tilbyde institutioner, som alle børn profiterer af 

at være en del af. Institutionerne må ikke være et dårligt substitut for forældre.   

 

I Notatet vedr. effektiviseringsforslag står der, at man pga. kravet om effektiviseringer må nytænke 

indsatserne på området. Vi er for så vidt enige i, at pengene kunne bruges mere fornuftigt, end de 

bliver i dag, men vi mener også, at pengene kan bruges mere fornuftigt, end der lægges op til i de 

konkrete forslag, der er beskrevet under indsatserne.  

 

Vi anbefaler, at der investeres i at skabe sunde og trygge miljøer omkring vores børn, fordi det er 

grundforudsætningen for børns udvikling. Vi tror også på, at det både økonomisk og menneskeligt 

betaler sig på den lange bane.  

 

Fokus på højkvalitetsinstitutioner 

I SFIs forskningsrapport ”Daginstitutionernes betydning for børns udvikling” fra 2014 er den 

grundlæggende præmis ikke effektiviseringer, men derimod et fokus på etableringen af 

højkvalitetsinstitutioner, fordi det er her, man ser de bedste resultater. Dette perspektiv er 

desværre fraværende i de tiltænkte effektiviseringer. De afgørende strukturelle parametre som 

normering, børnegruppestørrelser og andel af uddannet personale, er desværre ikk medtænkt 

i perspektivet på den tidlige indsats.  

 

Konklusionen i SFIrapporten er entydig: ”På lang sigt kan deltagelsen i en højkvalitetsdaginstitution 

mindske kriminalitet, forbedre uddannelsesniveauet og forbedre job og indtjeningsmuligheder. Alt i 

alt peger resultaterne på, at det samfundsøkonomisk kan betragtes som en langsigtet investering 

at sende børn i højkvalitetsdagpasning.” 
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Overordnet om indsatserne 
De konkrete indsatser, som beskrives i høringsmaterialet, mener vi langt hen af vejen, er 

lappeløsninger på en udhulet grundnormering. Både forældre og pædagoger efterlyser mere tid til 

det enkelte barn og mere tid til forældresamarbejde.  

 

 Vi anbefaler, at man i stedet for at bruge penge på ’kompetenceløft’ investerer i en 

højere andel af uddannet pædagogisk personale, fordi det vil højne det faglige 

niveau, hvorved man vil styrke den tidlige indsats.  

 

 Det konstante krav om effektiviseringer rammer kerneydelsen og skaber uro på 

området. Igen ser vi, at der iværksættes initiativer og projekter, som spreder 

indsatsen frem for at skærpe fokus. Endvidere give de mange tiltag uro på stuerne, 

da det vil betyde flere vikarer, når personalet er på kursus eller yder 

specialindsatser på de andre stuer.  

 

 Den tidlige indsats er i høringsmaterialet indskrænket til kun at være en tidlig 

indsats i forhold til alder. Der sikres ikke bedre mulighed for en tidlig reaktion, når 

der opstår problemer.  

 

 Vi anerkender, at det tværfaglige samarbejde med sundhedsplejen og 

socialområdet er nødvendigt. Men samarbejde tager tid til afholdelser af møder, 

tilrettelæggelse af indsats, gennemførelse, opfølgning og evaluering, dette synes 

ikke at være medregnet i forhold til indsatsen.  

 

 Det er problematisk, at 15 % udsatte børn bliver styrende for hele indsatsen på 

området.  

 

 Vi finder det ikke hensigtsmæssigt, at området udsættes for en ensretning, som det 

er tilfældet, når der skal ske sprogscreening af alle børn, systematisk dialogisk 

læsning samt uddannelse af motorikvejleder og motorikassistenter i alle dagtilbud.  

 

 

Fremtidige besparelser på skolerne 

Det er meget problematisk, at virkningen af indsatserne, menes at slå igennem, så man allerede i 

2017 mener at kunne spare på midlerne til vores mest sårbare børn (udsatte, sprog, og h-børn). 

Der er ingen eller ringe evidens for at de tiltag der er beskrevet i indstillingen vil virke. Hvis 

ressourcerne til støttebehovene ikke falder, som man har budgetteret med, vil det være en 

katastrofe for skolernes handlemuligheder, og flere børn vil blive tabt i systemet. Det har vi ikke råd 

til at satse på, hverken økonomisk eller menneskeligt.   
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Kommentar til de enkelte indsatser 
 

Indsats vedrørende styrket forældresamarbejde 

Det er meget positivt med et fokus på styrket forældresamarbejde. Men i ÅFO mener vi, at den 

grundlæggende præmis for et godt forældresamarbejde er, at der er tid til samarbejdet.  

Det er netop det forhold, som udløser størst utilfredshed i tilfredshedsundersøgelsen.  

Vi anbefaler på den baggrund en bedre grundnormering.  

 

Indsats vedrørende styrkede forudsætninger hos børnene og de unge 

Der ønskes som del af den tidligere indsats fokus på sprog, motorik og sansemotorik, og der 

ønskes mere robuste og vedholdenhed hos børnene. Vi er enige i, at det er vigtige indsatser, men 

vi mener, at vejen derhen bedst sker med en bedre grundnormering, mindre børnegruppestørrelser 

og mere veluddannet personale.  

I ÅFO mener vi også, at det er vigtigt, at den enkelte institution har frihed til at sætte ind med de 

indsatser, der passer til den enkelte børnegruppe.  

 

 

Vi hører jævnligt historier om børn, der ikke kommer ud på legepladsen, fordi der ikke er personale 

nok, om alt for mange børn på legepladsen uden voksne, om børn der spiser af bordene, fordi der 

ikke er tid til at dække bord og tage opvasken, om meget få eller ingen aktiviteter om 

eftermiddagen. Vi hører, at der ikke er ture ud af huset, eller at ture ud af huset er blevet til en 

indkøbstur i supermarkedet og lignende. De forhold vil de beskrevne indsatser ikke ændre ved.     

 

 

Omprioritering af ressourcerne 

 

Vi er meget tilfredse med, at de 15 mio. kr. fra staten til mere personale anvendes til mere 

personale. Vi hører allerede nu, at der disponeres med flere pædagoger i ydertimerne. Det bliver 

modtaget og omsat til et reelt løft af området.  

 

ÅFO anbefaler, at de ressourcer, man vil investere i de beskrevne indsatser alle 

omprioriteres, så de bruges til løft af grundnormering.  

 

De ikke-børnenære opgaver bør granskes nøje, og tid til børnene bør have første prioritet.  

Nylige undersøgelser viser, at pædagogerne bruger ca. 50 % af deres tid på opgaver, der ikke 

involverer børnekontakt. Cepos har for nylig regnet sig frem til, at man kan frigøre betydelige 

pædagogiske ressourcer ved at skære ned på dokumentationsarbejdet. 

(http://politiken.dk/indland/ECE2636151/et-kvarters-mindre-papirarbejde-giver-mere-naervaer-

med-boernene/ 

 

Bedre grundnormering reducerer sygefravær. (Side 87 i SFI-rapporten Børnehavens betydning, 

2014)  

 

 

http://politiken.dk/indland/ECE2636151/et-kvarters-mindre-papirarbejde-giver-mere-naervaer-med-boernene/
http://politiken.dk/indland/ECE2636151/et-kvarters-mindre-papirarbejde-giver-mere-naervaer-med-boernene/
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Vi anbefaler i forhold til de mål, man har med den tidlige indsats vedr. styrket 

forældresamarbejde og styrkede forudsætninger hos børn at investere i dagtilbud med høj 

kvalitet. Dette er begrundet ud fra veldokumenteret viden om den positive effekt af 

højkvalitets-dagtilbud med høj grundnormering, små børnegrupper og veluddanne 

personale. 

 

 

Effekt af højere normering: 

 Højere normering viser entydigt at have positiv betydning for at børnene udvikler en 

tryggere tilknytning til pædagogerne, en større grad af voksen-barn-interaktion samt bedre 

kognitiv og sproglig udvikling.  

 Fald i udskillelsen af stresshormon hos børnene. 

 Højere normering er endvidere associeret med bedre social tilpasning samt færre 

adfærdsvanskeligheder i form af aggression, hyperaktivitet og angst. Derudover nedsættes 

forekomsten af konflikter børnene imellem.  

 Slutteligt peges der på, at højere normering har stor betydning for personalestabiliteten, 

idet denne associeres med et fald i sygefravær hos det pædagogiske personale.   

 

Effekt af mindre gruppestørrelser: 

 Store børnegrupper associeres med, at pædagogernes adfærd i højere grad får karakter af 

kontrolfunktion og i mindre omfang en egentlig stimuleringsfunktion. Små børnegrupper 

associeres med en højere grad af direkte og personlig social voksen-barn-interaktion. 

 Børnene har færre konflikter og udviser mindre aggressiv adfærd og større 

samarbejdsvillighed.  

 Børnene scorer højere i skoleparathedstest. 

 

Effekt af personale med pædagogisk uddannelse 

 Bedre interaktion mellem voksne og børn. 

 Personale med uddannelse er bedre til at udvikle børns sprog samt deres kognitive 

færdigheder. 

 Bedre til at udvikle børnenes sociale kompetencer.  

 

 

ÅFO anbefaler på denne baggrund, at byrådet ikke vedtager indstillingen, og at der i stedet 

satser på at opnå bedre grundnormering, mindre gruppestørrelser og en større andel af 

uddannet personale. Endvidere er det afgørende, at der ikke budgetteres med lavere 

udgifter til støttebehov, før vi ved om behovet for støtteressourcerne reelt formindskes.  

 

 

 

Morten Bowman, Formand for ÅFO 

Mette Bach Larsen, daglig leder ÅFO 


