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Invester i børnene og lyt til medarbejdernes bekymringer   
 
Med økonomiudvalgets fremsendte budgetforslag for 2018-2021 til 1. behandling i byrådet er 
der afsat en pulje på 10 mio. til driftsudvidelse efter politisk prioritering. Penge, som børnene 
i Haderslev Kommune efterspørger. Ifølge Kora-rapporten ’Dagtilbudsområdet – kortlægning 
af kommunernes personaleforbrug og strukturelle vilkår’ fremgår det, at Haderslev Kommune 
har en normering, der er under gennemsnittet. 
  
Samstemmende viser BUPL’s alenetidsundersøgelse fra 2017, at pædagogerne i daginstitu-
tionerne er pressede. I undersøgelsen svarer 79 procent af pædagogerne i Haderslev Kom-
mune, at de har oplevet at være alene med den samlede børnegruppe på en tilfældig dag. 
Pædagogerne oplevede i gennemsnit at være alene med en børnegruppe på 15 børn i et 
tidsrum på 1 time og 2 minutter. Undersøgelserne påpeger, at en investering er påkrævet. 
 
Haderslev Kommune har taget skridt i den rigtige retning med tidligere års prioritering af bør-
nene, men hvis Haderslev Kommune også ønsker at høste gevinsterne af højkvalitetsdagin-
stitution, kræver det en fortsat investering. 
 
Undersøgelser viser, at et barns deltagelse i en højkvalitets-
daginstitution øger barnets trivsel og selvværd og på sigt for-
bedrer barnets uddannelsesniveau og jobmuligheder, lige-
som risikoen for kriminalitet mindskes. Haderslev Kommune 
har som skrevet taget skridt i den rigtige retning, men BUPL 
Sydjylland opfordre kraftigt til, at I som politikere lytter til 
medarbejdernes bekymringer og prioriterer en investering i 
børnene i budgettet for 2018.  

 
 
En investering i sårbare og udsatte børn – 6-18 år 
BUPL Sydjylland efterspørger en investering i sårbare og udsatte børn, blandt andet de børn 
som ikke går i Skolefritidsordning. BUPL har for nylig gennemført en undersøgelse blandt 
pædagoger i skolen, som viser, at 78 % af pædagogerne fra Haderslev, der har deltaget i 
undersøgelsen, har kendskab til sårbare og udsatte børn, som ikke går i fritidsinstitution.  
Det drejer sig ofte om børn, der i forvejen mangler relationer og har svært ved at begå sig 
socialt. Uden et pædagogisk tilbud i forlængelse af skoledagen overlades en stor del af dem 



til sig selv. Dette er for eksempel lig med fjernsyn og i-Pad, hvilket kan betyde ensomhed 
samt en manglende evne til at indgå socialt sammen med andre. 
 
At få de sårbare og udsatte børn ind i fællesskabet i fritidsinstitutionen vil være en gavnlig 
investering på sigt. Forskning viser nemlig, at et kvalitetstilbud i fritiden giver skolebørn høje-
re selvværd samt bedre karakterer og mindre fravær i skolen. Også senere i livet er der ef-
fekter af et velfungerende fritidstilbud, idet færre dropper ud af en ungdomsuddannelse, lige-
som der er reduceret risiko for stofmisbrug og ungdomskriminalitet. 
BUPL Sydjylland opfordrer til, at I som politikere prioriterer de afsatte midler til en investering 
i børnene I og hermed ligeledes tager handling på medarbejdernes bekymringer.  
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