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HØRINGSSVAR:
ØU01 REDUKTION AF BUDGET TIL VEDLIGEHOLDELSE AF KOMMUNENS BYGNINGER
Mange af kommunens institutioner holder til i ældre bygninger, der allerede nu trænger til
vedligeholdelse og modernisering. Hvis dette ikke sker løbende, vil udgifterne til de så meget
store renoveringer eksplodere. Der er tidligere fundet skimmelsvamp i institutionernes
bygninger, og det kan ikke være i nogens interesse at børn, forældre og personale skal
opholde sig i sundhedsskadelige omgivelser på daglig basis.
Hvis vi lærer af de dyrekøbte erfaringer der har gjort sig hos vores naboer i Albertslund i
foråret 2021, så kan det på ingen måde være i HTK’s interesse ikke at sikre en løbende
vedligeholdelse af kommunens bygninger.
I en af bygningerne i Klynge D, er det en årlig tilbagevendende konsekvens, at lyset ikke
virker om efteråret, fordi der går vand i ledningerne. Nogle bygninger er altså så gamle og
nedslidte, at det ikke længere kan betale sig at reparere dem længere.
Yderligere er mange af bygningerne på daginstitutionsområdet slet ikke opdateret med
tidssvarende læringsmiljøer.
ISU28 BUDGET TIL MINIMUMSNORMERINGEN INKLUDERES I TAKSTBEREGNINGEN
(MERINDTÆGT)
Forældrebestyrelsen finder det helt uforstående og uacceptabelt, at HTK ønsker at øge
brugerbetalingen samtidig med at man ønsker at forringe servicen (f.eks. reducering af
proceskonsulenter, indsatspædagoger, vedligeholdelse af bygninger og sommerferielukning).
ISU26 LÆRERTIMER I 0. KL. BORTFALDER
Forældrebestyrelsen er meget bekymrede for skolestarten for de kommende skolebørn, idet
besparelserne nævnt i ISU25 og ISU26 fjerner muligheden for en blid overgang mellem 0.
klasse og 1. klasse. En god start i skolen, vil have en afgørende forebyggende indflydelse på
det videre forløb i folkeskolen. Forældrebestyrelsen er slet ikke i tvivl om, at der kan spares
penge på den lange bane, ved at fastholde den gode start.
I dagens skoleklasser er der rigtig mange børn, og hvis man fjerne de ekstra pædagogtimer
vil dette kunne betyde mere uro og tab af de elever der falder udenfor middelområdet. En høj
prioritering af ekstra ressourcer i skolestarten, vil gavne den fremtidige skolegang for
eleverne, da de kan blive bedre rustet til at begå sig i folkeskolen. Hvis en elev allerede
”tabes” i de små klasser, kan det blive omstændigt, krævende og samfundsøkonomisk dyrt at
få eleven på rette spor igen. Endvidere kan uro i klassen gå ud over det generelle niveau, og
dermed rammes alle elever.
ISU25 PÆDAGOGRESSOURCER TIL SKOLESTARTSTIMER I 1. KLASSE BORTFALDER
Forældrebestyrelsen er meget bekymrede for skolestarten for de kommende skolebørn, idet
besparelserne nævnt i ISU25 og ISU26 fjernes muligheden for en blid overgang mellem 0.
klasse og 1. klasse. En god start i skolen, vil have en afgørende forebyggende indflydelse på
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det videre forløb i folkeskolen. Forældrebestyrelsen er slet ikke i tvivl om, at der kan spares
penge på den lange bane, ved at fastholde den gode start.
I dagens skoleklasser er der rigtig mange børn, og hvis man fjerne de ekstra pædagogtimer
vil dette kunne betyde mere uro og tab af de elever der falder udenfor middelområdet. En høj
prioritering af ekstra ressourcer i skolestarten, vil gavne den fremtidige skolegang for
eleverne, da de kan blive bedre rustet til at begå sig i folkeskolen. Hvis en elev allerede
”tabes” i de små klasser, kan det blive omstændigt, krævende og samfundsøkonomisk dyrt at
få eleven på rette spor igen. Endvidere kan uro i klassen gå ud over det generelle niveau, og
dermed rammes alle elever.
HTK har meget svært ved at rekruttere kvalificeret personale, derfor ser Forældrebestyrelsen
det som særdeles uhensigtsmæssigt at gøre det sværere for os selv, ved at begrænse
muligheden for at skabe reelle stillinger. Derudover har det tværfaglige arbejde har værdi for
personalet.
ISU17 ANTALLET AF INDSATSPÆDAGOGER REDUCERES
Som det fremgår af forslaget, vil denne besparelse have konsekvens for færre
indsatspædagoger vil forringe muligheden for at udvikle det pædagogiske læringsmiljø. Derfor
vil denne besparelse udløse yderligere ventetid på hjælp. Dette vil gå ud over både børnenes
trivsel og personalets mulighed for faglig sparring, arbejdsmiljø og trivsel.
Nedskæringen vil stille personalet i institutionerne dårligere i forhold til, at vende kritiske
punkter og få vejledning, hvilket både vil gå ud over det enkelte barn som har udfordringer,
og hele børnegruppen som skal fungere sammen.
Dette handler om værdifuld pædagogisk sparring, da indsatspædagoger har en anden viden
og ser ting/udfordringer anderledes end pædagoger. Det er altid vigtigt og effektivt at få
andre professionelle øjne på div. udfordringer.
Når kommunen gerne vil have, at vi skal inkludere, vil dette være et meget dårligt sted at
spare.
Vi kan også blive bekymrede over den mulige nedskæring i sammenhæng med, at vi i Klynge
D ikke er et af de mest belastede områder i kommunen, hvilket kan få betydning for hvor
meget af indsatspædagogernes tid der så vil prioriteres på ”vores” institutioner.
Tidlig indsats er den bedste indsats for barnet og beviseligt også samfundsøkonomisk. Derfor
kan vi ikke gå ind for denne reducering, medmindre der stilles noget andet og bedre i stedet.
Ressourcesvage familier har måske endda i år, pga. corona-situationen, endnu færre
ressourcer at gøre brug af.
Vi støtter IKKE, at antallet af indsatspædagoger reduceres igen!
ISU16 ANTALLET AF PÆDAGOGISKE PROCESKONSULENTER REDUCERES
At der på nuværende tidspunkt kun er 6 proceskonsulenter til at understøtte kvaliteten i den
tidlige indsats på 0-6 års området, lyder som urimeligt få og vi ved, at der er lang ventetid på
at få denne hjælp og støtte. Derfor vil denne besparelse udløse yderligere ventetid på hjælp.
Dette vil gå ud over både børnenes trivsel og personalets mulighed for faglig sparring,
arbejdsmiljø og trivsel.
Nedskæringen vil stille personalet i institutionerne dårligere i forhold til, at vende kritiske
punkter og få vejledning, hvilket både vil gå ud over det enkelte barn som har udfordringer,
og hele børnegruppen som skal fungere sammen.
Dette handler om værdifuld pædagogisk sparring, da proceskonsulenter har en anden viden
og ser ting/udfordringer anderledes end pædagoger. Det er altid vigtigt og effektivt at få
andre professionelle øjne på div. udfordringer.
Når kommunen gerne vil have, at vi skal inkludere, vil dette være et meget dårligt sted at
spare.
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Vi kan også blive bekymrede over den mulige nedskæring i sammenhæng med, at vi i Klynge
D ikke er et af de mest belastede områder i kommunen, hvilket kan få betydning for hvor
meget af proceskonsulenternes tid der så vil prioriteres på ”vores” institutioner.
Tidlig indsats er den bedste indsats for barnet og beviseligt også samfundsøkonomisk. Derfor
kan vi ikke gå ind for denne reducering, medmindre der stilles noget andet og bedre i stedet.
Ressourcesvage familier har måske endda i år, pga. corona-situationen, endnu færre
ressourcer at gøre brug af.
Vi støtter IKKE, at antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres!
ISU14A 1 UGES SOMMERFERIELUKNING I DAGINSTITUTIONER, SFO’ER OG KLUBBER
Denne serviceforringelse vil gå hårdt ud over familierne og dermed børnenes trivsel, da de
ikke kan være sikre på at komme til at holde ferie sammen som familie. Høje Taastrup
kommune anbefaler at børnene holder minimum to ugers sammenhængende ferie med deres
forældre. Med forslaget vil man forhindre mange familier i at kunne vælge netop dette, da
langt fra alle vil kunne holde ferie med deres børn i netop den pågældende uge pga af
allerede planlagte blokferier fra forældrenes arbejdspladser. Det vil endvidere blive utrygt for
børnene at skulle nødpasses i institutioner, de ikke kender.
I vores kommune er der en del familier, som ikke er så ressourcestærke og/eller har økonomi
til at holde ferie i højsæsonen, hvor alting er dyrest. Derfor vil lukkeugerne være med til at
skabe en større ulighed blandt forældrene og børnene i Høje Taastrup kommune.
Vi oplever, at sommerferien i dagtilbuddene, SFO og klub, i dag er en hyggelig periode. En tid
på året, hvor børnene får mulighed for andre aktiviteter og oplevelser samt tid til fordybelse
hvor nye venskaber opstår. Disse muligheder åbnes fordi der er færre børn og mere ro.
Denne besparelse fremkommer ved at nednormere dagtilbud, SFO og klub med denne uge.
Personalet er jo ansat hele året, og det vil betyde, at der bruges normering i lukkeugen, som
skal tages fra resten af året. Dette vil komme til at betyde en besparelse af timer på
ugebasis, hvilket også betyder færre hænder til at understøtte børnenes trivsel og udvikling i
det daglige.
Vi forventer ikke at besparelsen bliver så stor som budgetteret, da man må forvente, at der
vil blive brug for mange pladser i de dagtilbud, der holder åbent for behovspasning.
Det bekymrer os også, at personalet presses til at lægge deres ferie i lukkeugen, hvilket kan
gøre at de heller ikke kan komme til at holde ferie med deres familier. Samlet over året
betyder det at personalet kun har 5 feriedage tilbage, de selv kan råde over. Personalet har
endvidere ret til 3 ugers sammenhængende sommerferie, hvilket betyder, at det bliver svært
for dagtilbud, SFO og klub, at planlægge ugerne før og efter lukkeugen, da halvdelen af
personalet skal afholde deres ferie i ugerne før og halvdelen i ugerne efter. Det hænger ikke
sammen med det børnefremmøde der vil være i de pågældende uger.
Desuden er det i HTK vanskeligt at rekruttere kvalificeret personale til vores dagtilbud og med
yderligere indskrænkning af personalets muligheder for selv at kunne vælge deres feriedage
vil det blive endnu sværere.
Den tvungne ferieuge vil i praksis betyde en stor forringelse, da den skæres fra ressourcerne
fordelt over resten af året, hvilket betyder færre hænder til at understøtte børnenes trivsel og
udvikling i det daglige.
Vi støtter IKKE en serviceforringelse i form af yderligere lukkedage.
ISU08 REDUKTION AF YDELSER I BØRNETERAPIEN
Forældrebestyrelsen ser det dybt problematisk at der vil blive sparet på den tidlige indsats. Vi
frygter for konsekvenserne på den lange bane. Vi synes, der mangler langsigtede
hensigtserklæringer.
Desuden vil det øgede børnetal i kommunen, have den følgevirkning, at et uændret budget,
vil det de facto være en besparelse.
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ISU03 DELTIDSPLADS TIL SØSKENDE FOR FAMILIER SOM PASSER EGET BARN
UNDER §86 I DAGTILBUDSLOVEN
Forældrebestyrelsen er bekymret for de enkelte institutioners budget, idet denne besparelse
fremkommer ved at nednormere personaleressourcerne i alle institutionens åbningstider. En
nednormering vil have en påvirkning af personaleressourcer i ydertimerne, som ikke
modsvarer antallet af børn der er tilmeldt en deltidsplads.
GENERELT
Hvis man ønsker at være ”Danmarks bedste hverdagskommune”, så hænger det ikke
sammen med, at man vil skære på de tilbud, som danner fundamentet i hverdagen.
Derudover viser de foreslåede besparelser ikke, at der bliver taget højde for det øgede
børnetal i kommunen.
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