
1/2

Høringssvar fra MED-udvalget
Nustrup/Sommersted fællesinstitution.

Haderslev Kommune
Børne- og Familieservice
Troldemarken
Marie Skaus Vej 5
6560 Sommersted

Tlf. 74 34 54 64 
E-mail: troldemarken@haderslev.dk

www.troldemarken.haderslev .dk

3. oktober 2018 

Høringssvar fra MED udvalget Nustrup/Sommersted fællesinstitution.

Vi har læst materialet der er sendt i høring, og vi er positiv stemt overfor, at budgettet er 
et invisteringsbudget. Det mener vi er den rigtige måde at tænke budgettet på.  Vi vil dog 
fremhæve 3 elementer som vi mener skal vægtes.

1. Investering i almen undervisningen. Hhv. 5 mill og 10 mill. Og efterfølgende 
besparelse på området.
Vi finder det yderst klogt tænkt, at almenområdet har brug for ekstra midler. Det er en 
forebyggende tankegang som giver rigtig god mening. Det undrer os at det ikke er 
tænkt ind i dagtilbudsområdet. Hvis vi vil gøre en forskel skal vi tænke forebyggelse for  
barnet og familien så tidlig som muligt. Og det fordrer flere midler, men også en anden 
tilgang. Vi ville rigtig gerne have set, at området for børn i udsatte positioner i vores 
dagtilbud havde fået tildelt investering-midler til at udvikle området. Her ville vi virkelig 
kunne gøre en forskel. I Kridthuset har vi et projekt i gang med en gruppe børn i 
udsatte positioner. Med en ekstra økonomisk tildeling har vi fået afprøvet hvad der kan 
gøre en forskel.Vi har formået at skabe resultater, ved at vægte faste voksne og 
prioriterer det relationelle arbejde med sårbare børn. Vi har arbejdet med læring og 
trivsel på en måde, så vi har skabt deltagelsesmuligheder for alle børn. Dette vil vi 
gerne fortælle mere om hvis I er interesseret. Hvis vi investerer i en tidlig alder ville 
det kunne afspejles på den lange bane.
Men vi er bekymret for, om de millioner der puttes ind på området kan skabe de 
resultater der gør at det giver en besparelse på kun to år. En så væsentlig målrettet 
arbejde kræver en implementeringsperiode. Har vi den viden der skal til? Har vi de folk 
der skal til? Men arbejdet bliver spændende og givtigt.

2. Samlet rammebesparelse
Det kan kun blive postitvt at få digitale systemer der kan lette arbejdsgangene. Vi er 
fuldt ud indstillet på at blive mere digitale, men det kræver dog at systemerne virker, 
hvilket vi eks. ikke kan sige om INFOBA.
Med hesyn til besparelsen på konsulenterne, vil vi gerne påpege at vi hilser det 
velkomment at samtænke denne funktion i børneuniverset. Vi vil dog gerne påpege, at 
der er brug for konsulenter der er sat grundigt ind i dagtilbuddet. De nye styrkede 
læreplaner, dagtilbudsloven og alle de nye retninger og tendenser der sker på området. 
Dagtilbud er et område hvor der sker rigtig meget forskning som vi skal sikre også 
bliver bredt ud i Haderslev kommune.  Ligeledes vil skole-konsulenter nok skrive, men 
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vi finder det vigtigt at få indsigt og viden for alle områder bragt i spil og derved få 
skabt den sammenhængskraft det ville være givtigt for området.

3. 1.5 mill. Til sammenhæng mellem dagtilbud og skole.
Dette er et rigtig godt tiltag. Igen investeringstankegangen. Men vi mangler at der er 
mål og retning på projektet. Hvad tænkes der med samarbejdet? Der er rigtig gode 
tiltag i gang allerede. Eks. i både Nustrup og Sommersted, hvor samarbejdet med 
skolen er godt etableret. Eksempelvis er der fælles morgenåbner i Nustrup med SFO. 
For begge matrikler er der en pædagog med på skolen når børnene starter, vi bruger 
skolerne rigtig meget det sidste år før skolestart. Og ikke mindst er der fælles 
personaleaftner hvor vi udvikler vores kendskab og viden omkring hinanden og er ved 
at bygge fælles forståelse for forskellige fagligheder op. Det ville være gavnligt at se på 
det etablerede arbejde og udvikle derfra.  Det ville give god mening, at det arbejde der 
sker med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn i dagtilbud ville være den røde 
tråd der fulgte barnet i skolen. Vores pædagogiske tilgang skal hænge sammen.

Høringssvar fra MED-udvalget
Nustrup/Sommersted fællesinstitution

Britta Fredensborg
Institutionsleder


