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Ballerup, den 3. september 2021

Ballerup Kommune
Att: Kommunalbestyrelsen

Høringssvar til katalog med forslag til spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

Tak for det tilsendte materiale, som vi har gennemlæst med interesse. Vores høringssvar vil
primært omhandle børne- og skoleområdet.

BSU-B22-02 Anbringelsesområdet
Da antallet af dyre anbringelser har været faldende over en årrække og der ikke er tegn på,
at tendensen vil vende, så mener vi, at det er fornuftigt at budgettere med færre midler til
dette område. En forudsætning er dog, at man har vished for, at den nye måde at anbringe
børn på er en ligeså god eller bedre løsning for det enkelte barn.

BSU-B22-03 Eksterne køb af kontaktpersoner og familiebehandling
Det er vores opfattelse, at vi i udstrakt grad i Ballerup besidder de ressourcer, som bliver
tilkøbt eksternt. Når der så ovenikøbet er en økonomisk gevinst ved at hjemtage opgaverne
til en lavere pris, så synes vi, at spareforslaget giver god mening.
Det vil uden tvivl kræve flere stillinger i Ballerup, så man skal sikre sig, at det er muligt at
ansætte medarbejdere, der har den relevante faglige ekspertise.

BSU-B22-04 Toilet Heaven
Eleverne har utvetydigt rost de specialdesignede toiletter med den højere
rengøringsstandard og ulækre toiletforhold for eleverne har i mange år været en stor
udfordring. Mange holder sig i løbet af skoletiden for at undgå at benytte sig af skolernes - til
tider uhumske toiletter.
Det er ikke alle skoler, der har fået “toilet heaven” og et argument for at skære på dette
område er, at det skal være ordentlige toiletforhold for alle og ikke kun for nogen. Det er ofte
billigere at hjemtage opgaver end at købe det eksternt, så vi mener, at det bør overvejes om
pengene til “Toilet Heaven” kan bruges til skærpet rengøring på alle skolernes toiletter -
måske ligger der ovenikøbet en besparelse her. I øvrigt var en af de positive
coronaerfaringer, at det blev oplevet som værdifuldt, at hver enkelt klasse havde deres eget
toilet, så det bør man også overveje i denne sammenhæng.

BSU-B22-05 Baltoppen Bio - Køb af forestillinger til skoler og børn
Det er vores generelle opfattelse, at dette tilbud anvendes flittigt og opleves som et godt
tilbud ude på skolerne. Samtidig er det også en støtte til en af vores lokale
kulturinstitutioner. Det budgetterede beløb er i småtingsafdelingen og vores vurdering er, at
det er en besparelse her vil mærkes tydeligt. Så vi vil fraråde denne besparelse.
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BSU-B22-08 En praktisk projektopgave i folkeskolen
Eftersom projektet endnu ikke har været ude i virkeligheden på Ballerups Skoler er det en
forholdsvis nem besparelse at gennemføre. På den anden side ligger der i denne opgave et
potentiale i, at eleverne, i højere grad end nu, oplever et positivt og meningsfuldt møde med
erhvervsuddannelserne, som måske kan få flere til at vælge denne vej frem for gymnasiet.

BSU-B22-15 Barnets første 1000 dage
Projektet, “Sammen om børn” - bedre deltagelsesmuligheder for alle børn -  er et sympatisk
projekt, hvis formål er at understøtte forældre/barn tilknytningen, samt at udvikle en

professionel praksis, hvor den sociale interaktion børn tilbydes er af høj kvalitet.
Hvis Ballerup Kommune mener, at tidlig indsats skal prioriteres for at sikre, at alle børn
oplever at blive en del af et fællesskab, så er det et meget dårligt sted at spare.

BSU-B22-18 En sammenhængende skoledag
Denne lille besparelse kan overføres til en forventet større udgift i forbindelse med
yderligere forkortelse af skoledagen grundet de nye frihedsgrader i indeværende skoleår.

BSU-B22-19 Pulje til øget brug af Reading Recovery/læselyst
Den tidlige og målrettede læseindsats er af afgørende betydning for udsatte elevers
mulighed for at lære at læse. Af samme grund er vi imod denne besparelse.

Kultur- og fritidsområdet

KFU-B22-03 og 04 Børnekunstpuljen og kunsttjenesten
I Ballerup Lærerforening mener vi, at det er vigtigt, at kunst bliver taget alvorligt som en del
af børnenes faglige og dannelsesmæssige udvikling. Disse puljer understøtter dette på
bedste vis og vi ville være kede af, hvis man valgte at nedprioritere dette vigtige område.

Social- og sundhedsområdet

SSU-B22-15 Sundhedspolitiske indsatser
Ballerup Lærerforening er imod en besparelse på dette område, da politiske indsatser under
dette spareforslag omhandler tilbud til overvægtige børn, forebyggende sundhedsindsatser
på skolerne - især Hedegårdsskolen og andre vigtige sundhedsfremmende indsatser. En
besparelse her kan vise sig at blive en bekostelig affære på den lange bane.

Økonomiområdet

ØKU-B22-11 Analyse af den decentrale administration og ledelse i Ballerup Kommune
Skoleforliget omkring skolestrukturen er netop blevet forlænget, hvilket vi for nuværende er
glade for. Der er brug for ro omkring skolestrukturen, når andre store forandringer ligger
rundt om hjørnet.
Ledelsesstrukturen er kernen i skolestrukturen, hvor ledelse “tæt på” er det primære formål.
Hvis man politisk har besluttet, at man ikke vil gøre noget ved skolestrukturen, så vil det
være selvmodsigende at skære på ledelsen i samme.
Skolestrukturen blev evalueret i 2018, men den grundlæggende konklusion var, at det var for
tidligt at evaluere. Måske er tiden mere moden nu eller om års tid til at foretage en mere

2



kvalificeret evaluering, der kan skabe et bedre udgangspunkt for drøftelsen af en evt. ny
skolestruktur, men lige nu er der ikke brug for store forandringer her.

ØKU-B22-12 Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne
Dette område omhandler en kæmpe besparelse, og i det opstillede materiale er
konsekvenserne uoverskuelige. Det kan godt være, at man kan forhandle en bedre pris hjem
til et højt specialiseret tilbud - men hvad betyder det i praksis for tilbuddets kvalitet? Vi er
med på, at det er et område, der skal ses nærmere på, men det kræver drøftelser med alle
interessenter, heriblandt os selv.
Vi har brug for, at der bliver lavet solide langsigtede pædagogiske løsninger, hvor den faglige
ekspertise er højt prioriteret og ikke hurtige beslutninger, hvor konsekvenserne er uklare.
Det er området alt for vigtigt til.

ØKU-B22-13 Begrænsning af indkøb for hele kommunen - 1-årig
Ballerup Lærerforening er imod denne besparelse, da en reduktion her potentielt vil gå ud
over alt fra indkøb af undervisningsmaterialer, lejrskoler til ture ud af huset.

ØKU-B22-15 Midler til International strategi reduceres til tidligere niveau
I Ballerup Lærerforening bakker vi op om dette spareforslag. Området har længe haft nogle
udfordringer, som har været svære at forklare overfor børn og forældre. Det drejer sig
konkret om, at nogle skoler har været bedre end andre til at informere om, hvilke
muligheder der lå for at deltage i Kinakonkurrence eller nu i Masterclass- forløb med besøg i
vores venskabsby Brandenburg an Der Havel, hvilket har betydet at det har været et tilbud
for nogen, men ikke alle.
Samtidig er det vigtig for klassens fællesskab, at en evt. udvekslingstur til en af vores
venskabsbyer er for hele klassen og ikke for et begrænset antal. Hvis det sidste er tilfældet,
vil vi hellere skære det helt væk.

Kommentarer til det samlede budget for Ballerup Kommune for 2022 og i overslagsårene.

Stigende børnetal
Vi ved at antallet af børn stiger i Ballerup og man i første omgang er udfordret i
Skovlunde-området. Det har man også tilgodeset ved at give midler til kapacitetsudvidelse
på daginstitutionsområdet. Desværre kan vi ikke finde afsatte midler til kapacitetsudvidelse
på folkeskoleområdet, hvilket, med største sandsynlighed, bliver aktuelt i overslagsårene.

Midler til forkortelse af skoledagen
Vi har afgivet høringssvar angående de udvidede frihedsgrader andetsteds, men vi har en
klar forventning om, at man vil konvertere den understøttende undervisning til flere hænder
i undervisningen. Vi ved, at en forkortelse af skoledagen koster 2 millioner pr. 15 minutter,
hvilket der også bør tages højde for i det kommende budget. Vel vidende, at det endnu ikke
er besluttet politisk.

Med venlig hilsen

Ballerup Lærerforenings Styrelse
Vibe Larsen & Kasper Mortensen
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