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Overskrift
Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Prioriteringsforslag

Nr. ISU30

1 fælles pædagogisk leder af børnehaverne Korshavegård og
Refmosegård
Institutions- og Skoleudvalget
MED
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget

2023

2024

2025

2026

Budgetændring – drift
Besparelse
Effektivisering
Investering
Samlet ændring (Netto)

-250

-500

-500

-500

-250

-500

-500

-500

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk

-0,5

-1

-1

-1

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Den selvejende institution Diamantens 2 afdelinger Korshavegård og Refmosegård har 1
pædagogisk leder, men der tildeles ressourcer til 2. Ressourcetildelingen tilpasses
praksis.
2. Status
Den selvejende daginstitution Diamanten består af 6 afdelinger hvor 2 af dem er
børnehaverne Korshavegård og Refmosegård.
I daginstitutionernes ressourcetildeling indgår Refmosegård og Korshavegård som 2
institutioner og der tildeles ressourcer til 2 pædagogiske ledere.
De 2 institutioner har i praksis kun 1 pædagogisk leder og alle børn indmeldes i
daginstitutionssystemet i Børnehaven Refmosegård i daginstitutionssystemet.
3. Ændringsforslag
Som konsekvens af, at Børnehaverne Refmosegård og Korshavegård fungerer som 1
institution med 1 pædagogisk leder korrigeres ressourcetildelingen således at der tildeles hver
institution ½ pædagogisk leder.
I beregningen indgår de økonomiske konsekvenser af forslaget for forældrebetaling,
søskenderabat og økonomisk friplads, idet udgiften indgår i beregningsgrundlaget for
takstberegningen.
Forslaget kan have halv virkning i 2023 og fuld virkning fra 2024.
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4. Konsekvens
Der vil umiddelbart ikke være nogen ledelsesmæssig konsekvens af korrektionen fra 2 til 1
pædagogisk leder i ressourcetildelingen til Korshavegård og Refmosegård, idet det allerede er
sådan institutionerne drives.
Ressourcetildelingen til den overskydende pædagogiske leder er formentlig anvendt på
pædagogisk personale hvorfor der vil skulle ske en tilpasning.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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