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Invester i børnene og drop salamimetoden
BUPL Sydjylland er forundret over, at Budget 2018 for Tønder Kommune igen indeholder en
rammebesparelse på Politikområde: Uddannelse, herunder skoler og SFO’er. Dermed har
den nuværende kommunalvalgsperiode været kendetegnet af rammebesparelser for kommunens børn- og unge i skoler og SFO’er.
Bupl Sydjylland er bekymret for den vedvarende salamimetode, hvilket gradvist nærmer sig
at klippe håret af en skaldet, og i endnu højere grad salamimetodens afledte konsekvenser
for arbejdsmiljøet. De årlige besparelser påfører et åg af usikkerhed på de ansatte og får
dem til at frygte for deres jobs. Kommunens fokus burde i stedet være på at investere i børnene.
En investering i sårbare eller udsatte børn
En investering, der blandt andet burde være i de sårbare eller udsatte børn, som ikke går i
Skolefritidsordning. BUPL har for nylig gennemført en undersøgelse blandt pædagoger i skolen, som viser, at knap otte ud af ti pædagoger i Tønder har kendskab til sårbare og udsatte
børn, som ikke går i fritidsinstitution. Dermed ligger Tønder Kommune markant over landsgennemsnittet. 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
BUPL Sydjylland frygter, at den højere forældrebetaling vil betyde, at flere børn ikke bliver en
del af fællesskabet i SFO’erne.
Pædagoger har en vigtig rolle i folkeskolen
Indsatsen med to professioner (lærer + pædagog) er en vigtig grundsten i at opnå målet fra
folkeskolereformen om, at folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold
til faglige resultater. Der er ingen tvivl om, at to-professionsordninger øger elevernes læring
og trivsel, idet pædagoger har særlige uddannelsesmæssige forudsætninger for at supplere
lærernes undervisning. Forskning viser, at det tværfaglige samarbejde med en lærer og en
pædagog giver de største effekter på elevernes læsefærdigheder, ligesom behovet for specialundervisning reduceres. Effektstudier viser endvidere, at elever, der har haft pædagoger i
undervisningen, i højere grad kommer i gang med en ungdomsuddannelse.
Med forskningen in mente er der brug for en politisk prioritering af pædagoger i skolen for at
Tønder Kommune kan opnå de effekter som forskningen viser.
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Dagtilbud – et positivt signal ovenpå flere år med besparelser
Det er absolut positivt, at politikerne i Tønder Kommune i næste års budget har afsat 1,5 millioner kroner til at løfte den tidlige indsats på dagtilbudsområdet.
Et positivt signal, da pengene nemlig kommer oven på flere år med besparelser på børneområdet i Tønder Kommune.
KORA kortlægger normeringen i dagtilbud. I 2012 var Tønder Kommune blandt landets 15
bedste i forhold til antallet af børn pr. voksen i daginstitutionerne. I KORA-rapporten ’Dagtilbudsområdet – kortlægning af kommunernes personaleforbrug og strukturelle vilkår’ fra 2016
fremgår det, at Tønder Kommune er under middel, idet kommunen nu indtager en plads som
nr. 67. I den nyeste KORA-opgørelse ligger Tønder Kommune hermed under landsgennemsnittet i forhold til normeringer, og i sidste års budget blev der oven i købet skåret ned på institutionernes personaletimer pr. barn.
Hvis pengene udmøntes rigtigt, vil det være et skridt i den rigtige retning. Ifølge forslaget skal
pengene gå til ’systematisk tilgang til den pædagogiske praksis’, hvilket er positive intentioner. BUPL Sydjylland vil opfordre til inddragelse af medarbejdernes erfaring i den videre proces, og BUPL Sydjylland indgår gerne i dialog om den kommende implementering, således
pengene rent faktisk kommer ud i de enkelte institutioner til gavn for kommunens børn.
BUPL Sydjylland vil holde politikerne fast på, at pengene bruges til flere pædagogtimer og
bedre normeringer – kort sagt mere pædagogtid til det enkelte barn. For investeringer i børnene betaler sig.
BUPL Sydjylland skal i forbindelse med dette høringssvar til budgetforslaget for 2018 afslutningsvis, i henhold til Hovedaftalens § 2, gøre kommunen opmærksom på, at BUPL Sydjylland beder om en forhandling vedrørende budgettet, inden den endelige politiske beslutning
bliver taget. Dette i forhold til budgettet som helhed og konsekvenserne af spareforslaget ”
Uddannelse - generel rammebesparelse”, ” Demografipulje - dagtilbud” og udvidelsesforslagene ”Tilbagerulning af besparelse Tønder overbygningsskole” og ” Tidlig indsats på et databaseret grundlag (drift - netto)” i særdeleshed.
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