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Referat af møde i BUO Område-MED i forbindelse med hovedudvalgets budgetkonference 

den 19. maj 2022 

BUO Område-MED har på møde den 19. maj 2022 drøftet de budgetforbedringsideer, som blev 

udsendt i forbindelse med hovedudvalgets budgetkonference den 19. maj 2022. Område-MED 

kvitterer for en mere transparent budgetproces, hvor MED-udvalgene kan kvalificere og kommen-

tere de forskellige budgetforbedringsidéer. Dog skaber transparensen også mere usikkerhed 

blandt medarbejdere på området, da flere budgetforbedringsidéer kommer i spil end tidligere, og 

perioden fra præsentation af budgetforbedringsidéen, og til at den bliver besluttet, er noget læn-

gere end tidligere. Dermed er der også  en længere periode med usikkerhed og bekymring hos de 

medarbejdere mv., for hvem budgetforbedringsidéerne vil have konsekvenser. 

1. Bemærkninger vedr. budgetforbedringsidéer på undervisningsudvalgets område: 

1. Klassedannelse fra 26 til 27 

Det blev i drøftelsen fremhævet, at fysisk plads i klasselokalerne er vigtig i forhold til inde-

klima og undervisningsmiljø mv., og derfor kan budgetforbedringsidéen ikke støttes. Der-

udover vil flere elever i klasserne være kontraproduktivt i forhold til inklusionsindsatsen, 

hvor der kan være behov for at kunne skabe mere plads mellem eleverne. 

 

2. Nedsættelse eller afskaffelse af tilskud til skolemad 

Det bemærkes, at den forslåede model 1 eller model 3 er mest hensigtsmæssig i forhold til 

det oprindelige formål med skolemaden.   

 

3. Lukning af Klub Huset 

Det blev i drøftelsen fremhævet, at når der skal spares penge på kommunens budget, er 

Klub Huset et relevant sted at se hen, fordi der er faldende medlemstal, og det dermed 

kommer til at påvirke relativt få børn. Medarbejderne finder dog ikke forslaget tilstrækkeligt 

belyst. Der efterspørges en oversigt over indskrivning af børn/unge, samt en beskrivelse af 

om børn/unge fra samme skole fortsat kan følges i fritidstilbud. 

 

4. Opsigelse af medfinansiering af skoletjenestesamarbejdet 



 

 

Der er  ikke bemærkninger til budgetforbedringsidéen, men BUO Område-MED noterer sig, 

at budgetforbedringsidéen ikke vil have konsekvenser for skolernes mulighed for at an-

vende skoletjenesten. 

 

5. Vejledende timetal til lovniveau 1. til 9. klasse 

Der er ikke enighed på medarbejdersiden, om bemærkningerne til budgetforbedringsidéen. 

 

FLF bemærker, at konvertering af faglig undervisning til understøttende undervisning redu-

cerer kvaliteten, og at man vil skabe mere kvalitet ved at fjerne timerne helt i stedet for at 

konvertere dem til understøttende undervisning, da skoledagen dermed vil blive kortere. 

FLF ville støtte budgetforbedringsforslaget, hvis det medførte kortere skoledage. 

 

BUPL har respekt for den svære budgetproces som er sat i gang og kan godt se fornuften 

i forslaget, eftersom BUPL bemærker, at den understøttende undervisning varetaget af pæ-

dagoger også skaber kvalitet i grundskolen.  

 

6. Større andel pædagogmedhjælpere i SFO og klub 

Det blev i drøftelsen fremhævet, at budgetforbedringsidéen kan gennemføres, men at man 

skal være opmærksom på, at en væsentlig del af de uddannede pædagogers arbejdstid 

foregår i skoletiden og dermed ikke i fritidsdelen. Man skal derfor være opmærksom på 

fordelingen mellem uddannet og ikke-uddannet personale i fritidelen isoleret set, da det vil 

se anderledes ud, end når man opgør andelen af uddannet personale på tværs af arbejdet 

i skoletiden og i fritidsdelen. Kvaliteten i fritidstilbuddet er afhængigt af, at der er uddannet 

personale.  

 

7. Sammenlægning af ungdomsskolen og Tre Falke Skole 

Medarbejdersiden bemærker, at budgetforbedringsidéen kommer an på, hvad politikerne 

har af ambitioner for ungdomstilbud i kommunen. Derudover bemærkes det, at der generelt 

er få ledelsesressourcer på skoleområdet, og at det vil være problematisk at spare på le-

delsen i forbindelse med sammenlægning af ungdomsskolen og Tre Falke Skole. Komplek-

sisten i at lægge de to skoler sammen vil blive stor, og det kræver stærke ledelseskræfter.  

 

8. Tilskud til puljeordninger 

Der er ikke bemærkninger til budgetforbedringsidéen.  

 

9. Reduktion af rådighedsbeløb SFO 

Det blev i drøftelsen fremhævet, at der med respekt for den økonomiske situation på Fre-

deriksberg kan reduceres i rådighedsbeløbet i SFO.  

 

Medarbejdersiden bemærker derudover, at det vil være for meget at reducere rådigheds-

beløbet til klub-niveau, og opfordrer til, at man finder et niveau, der er mere passende til 

SFO’erne, så besparelsen ikke bliver for voldsom. Medarbejderne efterspørger derudover 

mere indblik i, hvad pengene dækker. 



 

 

 

10. Ny struktur for ungdomsklubber, 11. Overgang til ungdomsklub og 12. Klubnormering til-

passet faktisk fremmøde: 

 

Område-MED behandlede de tre budgetforbedringsidéer sammen. Medarbejderne kan ikke 

støtte op om forslaget.  

 

Medarbejdersiden bemærker, at budgetforbedringsidéerne hver især vil ødelægge ung-

domsklubberne, som man kender dem. Det bemærkes, at man på klubområdet allerede 

ser unge, der bliver meldt ud på grund af taksten for medlemskab er blevet hævet. Hertil 

bemærkes, at ungdomsklubberne spiller en vigtig forebyggende rolle, og at de unge efter-

spørger steder de kender og hvor de kender, de andre unge på klubben. Man risikerer at 

tabe nogle af de unge, når klubberne bliver større og ligger længere væk fra den enkelte 

unge, hvilket kan få betydning for det forebyggende arbejde.  

 

13. Ændret personalesammensætning i understøttende undervisning 

Det bemærkes, at man skal være opmærksom på, at der følger en ledelsesmæssig opgave 

med, når flere pædagoger skal varetage/ indgå i den understøttende undervisning for at 

sikre et godt samarbejde. Man har på nogle skoler set, at det er har skabt problemer, og 

de skoler, hvor samarbejdet fungerer godt, har ledelsen haft fokus på det.    

 

14. Ændret personalesammensætning i specialklasserækker og 15. Ændret personalesam-

mensætning på Skolen ved Nordens Plads:  

Område-MED behandlede de to budgetforbedringsidéer sammen.  

 

Medarbejdersiden bemærker, at lærerne bør have hovedvægten af ansættelser, da det er 

lærerressourcerne og det didaktiske, som er i centrum på specialskoleområdet. Dertil be-

mærkes det, at Skolen ved Nordens Plads er vokset voldsomt på kort tid, og at man har 

behov for at ledelsen støttes mest muligt i det arbejde. 

 

Medarbejder påpeger at det er nødvendigt med en bred personalesammensætning, da det 

er helt nødvendigt at lærere, pædagoger og medhjælpere arbejder tæt sammen om den 

brede pædagogiske opgave som specialskolen varetager. 

 

16. Reduceret åbningstid i klub, 17. Reduceret åbningstid i SFO og 18. Udvidelse af sommer-

ferielukning i SFO 

Område-MED behandlede de tre budgetforbedringsidéer sammen.  

 

Medarbejdersiden bemærker, at man skal være opmærksom på, hvor stor en del af med-

arbejdernes samlede ferie man fastlåser. Det kan være et parameter for rekruttering, hvis 

medarbejderne ikke kan holde ferie uden for de fastlagte sommerferieuger. 

 



 

 

2. Bemærkninger vedr. budgetforbedringsidéer på magistratens område 

1. Afskaffelse af vederlag til skolebestyrelser  

Der er ikke bemærkninger til budgetforbedringsidéen.  

 

3. Bemærkninger vedr. budgetforbedringsidéer på børneudvalgets område 

1. Ændring af dagplejens organisation 

Det bemærkes, at de børn, som går i dagplejen, ofte er der på baggrund af en anbefaling 

fra sundhedsplejen om, at barnet har brug for et mindre miljø at være i.  

 

Det blev fremhævet i drøftelsen, at dagplejen i øjeblikket besøger andre kommuner for at 

få inspiration til at drive dagplejen, idet man er klarover, at behovet er blevet mindre end 

tidligere, ligesom der også er rekrutteringsudfordringer. 

 

Det blev desuden bemærket i drøftelsen, at fagforeningen LFS tidligere gjort opmærksom 

på, at foreningen mener, at en lukning af hele dagplejen kan risikere medfører, at kommu-

nen ikke lever op til dagtilbudslovens bestemmelse om, at give familien fleksibilitet og valg-

muligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud. 

 

2. Reduceret åbningstid i daginstitutionerne 

Det bemærkes, at der især må forventes at være forældre, som vil være utilfredshed med 

en reduceret åbningstid. Det bemærkes samtidigt, at der har været mindre efterspørgsel 

på pasning i ydretiderne i dagtilbuddet Kufferten, og man derfor kan reducere åbningstiden 

her. Dog vil der være enkelte forældre, som kan få problemer, hvis fx tilbuddet om pasning 

i weekenden lukker. 

 

Medarbejdersiden bemærker, budgetforbedringsidéen kan opleves som en indskrænkning 

af personalets frihed til selv ferieplanlægning, og at dette vil gøre det endnu sværere at 

fastholde og rekruttere pædagoger. 

 

3. Omlægning af Åben Anonym Rådgivning 

Medarbejdersiden bemærker, at  den åbne rådgivning beskæftiger 1,5 psykologstilling, dels 

ved en telefonrådgivning, dels ved korte terapeutiske rådgivningsforløb (op til fem samtaler) 

til familier og unge til med 25 år. Det er et meget effektivt tilbud, som behandler mange 

sager med en generelt høj kvalitet, idet medarbejderne er psykologer med stor terapeutisk 

erfaring.  

 

Medarbejderne i den åbne anonyme rådgivning har følgende forbehold over for budgetfor-

bedringsidéen:  

• Tilbuddet er organiseret meget effektivt, der løses pt. 370 sager pr. år. Omtrent 2/3 af 

henvendelserne bliver løst allerede i telefonen, fordi det er erfarne psykologer, der be-

svarer opkaldene. Hvis opgaven gives til en medarbejder, der ikke er uddannet tera-

peut, eksempelvis en sagsbehandler, vil en stor del af henvendelserne have brug for 



 

 

et samtaleforløb, og blive ekspederet videre i systemet. Eksempelvis vil en del sager 

formentlig blive henvist på §11.3 til et forløb, med den administration det medfører, 

ligesom det betyder, at hjælpen til det pågældende barn eller den unge ikke kommer 

så hurtigt. 

 

• Besparelsen ved, at lægge opgaven over til medarbejdere med lavere løn, kan hurtigt 

forsvinde eller ligefrem blive en udgift i systemet, fordi der vil være brug for at videre-

henvise til et samtaleforløb, og fordi, der pt er tre måneders ventetid på §11.3 forløb i 

Familie- og ungerådgivningen, hvilket kan medføre, at familieafdelingen for at undgå 

uacceptabel ventetid, kan blive nødt til at købe kortere terapeutiske forløb hos eks-

terne behandlere.  

 

4. Ændring af fordeling af andel af pædagoger og pædagogmedhjælpere 

Det blev i drøftelsen fremhævet, at andelen af uddannede pædagoger i dagtilbuddene er 

afgørende for kvaliteten i tilbuddet.  

 

5. Effektiv rengøring med UVC-bokse i dagtilbud 

Der blev på mødet ikke fremhørt bemærkninger. 

6. Kapacitetstilpasning 

Det bemærkes , at det er relevant at se på kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Det 

bemærkes dertil, at det er vigtigt med god kommunikation og inddragelse for at håndtere 

de bekymringer, der opstår blandt medarbejderne og forældrene i forbindelse med drøftel-

ser af kapacitetstilpasning.   

 

7. Tilskud til pasning af eget barn og privat pasning nedsættes til lovbestemt niveau 

Der er ikke bemærkninger til budgetforbedringsidéen.  

 

4. Bemærkninger vedr. budgetforbedringsidéer på sundheds- og forebyggelsesudvalgets 

område 

1. Sundhedsplejens 1½ års besøg til førstegangsfamilier 

Det blev i drøftelsen fremhævet, at budgetforbedringsidéen vil gå ud over den forebyg-

gende indsats, og at der kan ske meget fra at sundhedsplejen ser barnet, når det er otte 

måneder og frem til skolestarten - fx i forhold til overvægt. Der er bekymring for, hvorvidt 

de børn som fortsat vil have behov for sundhedsplejens besøg ved halvandetårsalderen 

bliver opsporet, og derfor kræver det et godt samarbejde med dagtilbuddene og klar infor-

mation om muligheden for det ekstra besøg af sundhedsplejen ved behov. 

5. Bemærkninger vedr. tværgående budgetforbedringsidéer  

 

Samling af facility management opgaveløsningen 



 

 

Det blev i drøftelsen fremhævet , at man med budgetforbedringsidéen vil mindske det lokale 

kendskab til de forskellige institutioner og dermed den relationelle del af arbejdet, der får 

tingene til at glide i hverdagen og sikre en god service.  

 

6. Bemærkninger sendt efter møde den 19. maj 2022: 

 

FLF har sendt følgende bemærkninger til undervisningsudvalgets område: 

 

Punkt 5: Vejledende timetal til lovniveau 1. til 9. klasse 

”Der er en asymmetri i samarbejdet mellem lærere og pædagoger i og med, at det er lærerne, der 

har ansvar for koblingen til de faglige mål i den understøttende undervisning, som pædagogerne 

laver. Den mest ukomplicerede måde at sikre kvalitet den kobling mellem mål og indhold er ved at 

lade lærerne, der forestå den understøttende undervisning.” 

Punkt 7: Sammenlægning af ungdomsskole og Tre Falke:  

”Politikerne skal tage stilling til det samlede ungetilbud. Dermed har sagen også en sammenhæng 

med punkt 10.” 

 

Punkt 13: Ændret personalesammensætning i understøttede undervisning:  

”Samme bemærkning som nr. 5.” 

Punkt 14-15: Personalesammentætning i specialklasserækker og Skolen ved Nordens Plads 

(SVNP): 

”Det er FLFs opfattelse, at der på nuværende tidspunkt på dele af SVNP er ansat for få lærere til 

at overholde folkeskoleloven. 

Man skal sætte holdet efter målet med aktiviteten: Hvis det er de faglige aktiviteter, der er i centrum, 

bør hovedvægten af personalet være lærere. Hvis man ændrer personalesammensætningen, må 

man politisk være parat til at ændre målene for eleverne i specialiserede tilbud. Ønsker man ud-

dannelse som beskyttelsefaktor for udsatte unge, mener FLF, at man skal sikre lærerstillinger på 

specialområdet. 

I forhold til inklusionsarbejde – særligt i specialklasserækkerne – kan det konkrete tilbud, man kan 

tilbyde eleverne, blive begrænset. De konkrete muligheder for at lave holddeling/støtte i klas-

sen/co-teaching med fagligt indhold forringes drastisk, hvis andelen af lærere falder.” 

LFS har sendt følgende bemækrninger til børneudvalgets område:  

 

Punkt 4: Ændring af fordeling af andel af pædagoger og pædagogmedhjælpere: 

”Der skal tages højde for den faktiske normering, da den ifølge tal fra FOA allerede ligger under 

det niveau der her foreslås. Derfor vil forslaget medføre færre voksne i den enkelte institution end 

i dag og ikke en ændring i personalesammensætningen.” 

Dagtilbudslederne har sendt følgende bemærkninger til børneudvalgets område og tværgående 

idéer: 



 

 

 

Punkt 1: Ændring af dagplejens organisation:  

”Det blev sagt, at dagplejen (Nykløveret) pt er i gang med besøg til andre kommuner i forhold til at 

finde inspiration til at drive dagplejen anderledes end den gøres pt., da man godt kan se at behovet 

er blevet mindre, samt udfordringer med rekruttering. 

Jf. side 34 i budgetforbedringskataloget har fagforeningen (LFS) gjort opmærksom på, at man, 

såfremt man lukker hele dagplejen, vil få den udfordring, at kommunen ikke  lever op til dagtilbuds-

lovens § 1 stk. 2: ”give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af 

tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens 

behov og ønsker,”” 

Punkt 3: Reduceret åbningstid i daginstitutionerne 

Specifikt i forhold til Kufferten: Her kunne der godt reduceret i åbningstiden, da det er et meget 

fåtal af børn der har brug for pasning i ydertimerne. Ligeledes i forhold til weekendåbent. Her pas-

ses 1-2 børn fast. Det er rigtig mange ressourcer at bruge på en meget lille procentdel. Det er 

desuden svære ifti forhold til at kunne rekruttering pædagoger, når vi har en lang åbningstid, samt 

åbent i weekenden. 

Punkt 5: Effektiv rengøring med UVC-bokse i dagtilbud:  

”Flere UVC-bokse er velkomne, men det giver ikke mening at reducere i personaletimer på den 

baggrund. Personalet har samtidig som oftest børn omkring sig, når der vaskes legetøj. Det kan 

endda være en pædagogisk aktivitet når børnene inddrages i legetøjsvask.” 

 

Punkt 6: Kapacitetstilpasning:  

”Vi skal sikre personalet, så de forbliver i kommunen til gavn for børnene. Hvordan kan vi i samar-

bejde med de kommende berørte institutioner være med til at lytte til, hvad medarbejdernes ønske 

er? Hvordan kan vi hurtigst muligt give dem muligheder ift. andre arbejdspladser, besøg, samtaler 

mv. ? Kunne ledere/Område-MED / fagforeningerne i samarbejde møde medarbejderne?”  

Tværgående punkt: Samling af facility management opgaveløsning:  

”Bekymring i forhold til det lokale kendskab forsvinder.  

Ønske om, at der i den nuværende ordning vises gennemsigtighed fra skolernes side. Daginstitu-

tionerne betaler penge til skolerne, som så bidrager med en gårdmand. Det viser sig imidlertidig, 

at der er et betragteligt overskud imellem udgifterne til gårdmanden og de indtægter der modtages 

fra institutionerne. Det overskud ønsker daginstitutionerne at få delt imellem sig, så vi kan dække 

vores dispositionsbegrænsning. Der er brug for pengene i år, så vi kan bruge dem på personale-

ressourcer til børnene. 

Det har desværre ikke været muligt at få lov til at se skolernes budget, da de ikke ønsker at vise 

det frem.” 

 


