
Til Haderslev Kommune 

Høringssvar vedrørende budgetforslag for 2018-2021. 

 

Vi vil fra Bestyrelsen i Fællesinstitutionen Nustrup/Sommersted gerne komme med vores input til 

budgetlægningen for 2018-2021. 

Først skal det siges, at vi glædes over, at der i år ikke er sat store besparelser på programmet. Det vil vi 

gerne anerkende. 

Det skal så siges, at vi godt kunne ønske os, at I havde været mere ambitiøse på daginstitutionsområdet.  

 

Efter sidste års ændring af ledelsesstrukturen på daginstitutionsområdet, er der her i 2017 brugt rigtig 

mange resurser på planlægning og gennemførelse af denne strukturændring, og det vil der også blive brugt 

det næste års tid eller to. Disse resurser, den tid, og det fokus vil alt andet lige gå fra børnene i det næste 

lange stykke tid, indtil denne strukturændring har sat sig. 

Vi synes, at det er dejligt, at mange af vores pædagoger får lov at komme på spændende kurser som f.eks. 

science, motorikvejleder og hjernen og hjertet. Det er dejligt, at der bliver ofret tid og penge på nye 

spændende pædagogiske arbejdsværktøjer, men vi vil opfordre til, at der følger en ekstra pose penge med, 

så disse nye spændende tiltag kan give fuld valuta for pengene, når de skal implementeres i hverdagen. 

På fællesrådsmødet i foråret 2016, havde vi et spændende indlæg fra Trygfondens Børneforskningscenter 

omkring udvikling og læring. Her fik vi indblik i hvor vigtigt begreber som: ”kærlighed, at blive lyttet til, 

opdraget og udfordret” er for børn i 0-6 års alderen. Det påvirker dem efterfølgende i både skoletiden og 

resten af livet. At lave en ekstra indsats i målgruppen 0-6 år giver det bedste resursemæssige afkast, og at 

løfte niveauet på daginstitutionsområdet betaler sig tilbage mange gange både i kroner-øre, men ikke 

mindst i et bedre liv for de børn, der har brug for det. 

Vi mener, at der generelt bør tilføres flere midler til daginstitutionsområdet. Ifølge en analyse fra KORA i 

2016 ligger Haderslev kommune ca. 6 % under en gennemsnitskommune, hvis man kigger på normeringen i 

daginstitutionerne. Dette er ikke et acceptabelt niveau for en kommune, der gerne vil gøre noget ekstra 

godt for børn og ungeområdet og ifølge ”Haderslevreformen” har disse høje ambitioner: ”hvor kvalitet, 

nærhed og inddragelse er i højsædet”. 

 

Vi ser frem til, at der i årene fremover vil blive afsat flere penge til daginstitutionsområdet, både penge til 

projekter samt flere og dygtigere pædagoger.  

Det vil være et vigtigt og godt signal fra kommunens side at sende til vores mange dygtige pædagoger og 

medhjælpere. At afsætte flere penge på området vil i sig selv give et løft, men dette resursemæssige løft vil 

blive mangedoblet i form af nogle medarbejdere, der vil yde en meget større indsats, hvis de får tryghed for 

deres arbejdsmæssige situation og anerkendelse for deres daglige arbejde. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen i Fællesinstitutionen Nustrup/Sommersted for de to huse, Kridthuset og Troldemarken, 

Simon 


