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Prioriteringsforslag

Nr. ISU14A

Overskrift

1 uges sommerlukning i dagtilbud, SFO og klub

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Institutions- og Skoleudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2022-priser
Nuværende budget
Budgetændring – drift
Udgift
Indtægt
Samlet ændring (Netto)
Personalekonsekvenser
Berørte antal medarbejdere
Ændring i antal årsværk

2022

2023

2024

2025

-2.584
722
-1.862

-2.592
722
-1.870

-2.612
722
-1.890

-2.643
722
-1.921

-6,3

-6,3

-6,3

-6,3

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

1. Resumé
Sommerferielukning i daginstitutioner, SFO’er og klubber ensrettes, så der indføres en 1 uges
sommerferielukning i daginstitutioner og SFO, og reduceres med 1 uges sommerferielukning i
klubberne, hvor der pt. er 2 uges sommerferielukket.
2. Status
Daginstitutioner og skolefritidsordninger holder i dag åbent i alle sommerferieuger og bliver
tildelt ressourcer til personale for det indmeldte antal børn uanset fremmødet, mens Byrådet
med budget 2017-20 vedtog, at klubberne holder sommerferielukket i uge 28 og 29. Dog
holdes én klub i områderne Gadehave, Hedehusene og Reerslev åbent for de, der har brug for
det.
3. Ændringsforslag
Daginstitutioner, SFO’er og klubber - både almen og special – holder 1 uges
sommerferielukket, så antallet af åbningsuger bliver ensrettet.
Der holdes sommerferielukket i enten uge 28 eller uge 29, alt efter hvilken af ugerne der
historisk har haft lavest fremmøde.
Hvis daginstitutioner, SFO’er og klubber alle holder 1 uges tvungen sommerferielukket, er
besparelsespotentialet 1,9 mio. kr. i 2022 og frem.
Tabel 2 – besparelsespotentiale ved 1 uges sommerferielukket i daginstitution, SFO og klub
Beløb i 1.000 kr.
Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse
2022-priser
i 2022
i 2023
i 2024
i 2025
Daginstitutioner
-1.511
-1.511
-1.511
-1.511
SFO´er
-742
-750
-770
-801
Klubber
391
391
391
391
I alt
-1.862
-1.870
-1.890
-1.921

Budget 2022 - 2025

Prioriteringsforslag – Budget 2022-2025

I beregningen indgår de økonomiske konsekvenser for forældrebetaling, søskenderabat og
økonomisk friplads.
Der vil fortsat blive holdt 1 til 2 daginstitutioner og SFO’er åbne ligesom klubberne i
Gadehavegård, Hedehusene og Reerslev fortsat vil blive holdt åbne. Beslutningen om åbne
klubber er truffet i forbindelse med budgetforlig 2017 som en konsekvens af borgernes
særlige sammensætning i områderne samt den indført landsbyordning i Reerslev.
De 1 til 2 daginstitutioner og SFO'er tildeles ikke ekstra ressourcer, men bliver tildelt
ressourcer svarende til den nuværende åbningstid, da det forventes, at pasningsbehovet vil
være begrænset og derfor kan rummes inden for SFO’ens nuværende budget.
I daginstitutionernes og SFO’ernes planlægning af bemanding over året indgår allerede, at der
er et mindre fremmøde af børn i sommerferieperioden, og bemandingen er derfor lavere. Det
er der taget højde for i beregningen af besparelsen ved sommerferielukket.
Forslaget kan have fuld effekt fra 2022.
4. Konsekvens
Der vil i forhold til lukkeuger være samme serviceniveau for daginstitutioner, SFO´er og
fritidsklubber.
Forældrene vil fortsat have pasningsmulighed, idet 1 til 2 daginstitutioner og SFO’er og
klubberne i Gadehavegård, Hedehusene og Reerslev fortsat bliver holdt åbne. For de børn,
der ikke i forvejen er indmeldt i 1 af de 2 sfo’er, kan der dog blive længere transporttid.
Forslaget har følgende månedlige takstpåvirkninger i 2022:
Beløb i kr.
Ændring i taksten
pr. måned i 2022
Daginstitutioner, 0-2 årige
-16
Daginstitutioner, 3-5-årige,
-8
Skolefritidsordning (SFO)
0
Fritidsklub (4.-5. klasse)
5
Juniorklub (6.-8. klasse)
3
Ungdomsklub (9. klasse til 18 år)
2
Ved 1 uges sommerferielukning, hvor personalet varsles tvungen ferie, vil der fortsat kunne
disponeres over 2 ugers ferie, som kan placeres frit over året, som f.eks. 2. og 3.
sommerferieuge, efterårsferie eller enkeltdage, jf. ferieaftalens §11, stk. 1. Medarbejderne
kan med forslaget således fortsat holde 3 ugers sammenhængende ferie, hvis de øvrige uger
placeres i forbindelse med den tvungne lukkeuge. Med vedtagelse af udvidelsesforslag POL09
”Lukkedage i dagtilbud, skolefritidsordninger, og fritidsklubber” vil der ud over en uges
sommerferielukning være yderligere 10 tvungne lukkedage i institutionerne.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
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