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På onsdag d. 21. september behandler I ny budgetmodel for dagtilbud – og det er i vores optik en ommer. 

Hvordan kan I forsvare, at nogle børn i kommunen skal aflevere en pædagog til en anden institution?  

 

Mener I, at der er institutioner, som har været for højt normeret i København? 

 

Vi som forældrebestyrelse ser denne model som værende en direkte politisk blåstempling af store 

institutioner, som får flere midler og en underminering af små institutioner; særligt de selvejende.  

Dertil mener vi, at det tilnærmelsesvis er løftebrud at bevillinger til ledelse ikke bliver fulgt op med det 

lovede løft, som over åre skulle op mod de 10-12%.  

 

Det er en budgetmodel, som har voldsomme konsekvenser for nogle institutioner. Vi har som forældre ikke 

været inddraget i processen, derfor ser vi gerne, at der mindst kommer to høringsrunder, hvor vi også kan 

få et dialogmøde med politikerne. Vi vil gerne have flere regnemodeller fremstillet, så man kan se 

konsekvensen i en lille børnehave med to stuer og en stor vuggestue samt en integreret. Vi skal kunne se, 

hvad det er som mistes i hver institution – er det administration, leder eller pædagoger?  

 

I forhold til sociale normeringer, så ville det være godt at bruge et år på at se, hvilke modeller der vil virke 

efter hensigten i København - så ingen pludselig skal fyre 4 pædagoger. Så vi beder i det hele taget om, at vi 

bruger 2023 på at arbejde samme henimod en ny budgetmodel. 

 

Vi vil bede dig om som udvalgsmedlem at overveje: 

- Udskyd processen et år!  

- Vil du som medlem udelukkende have store institutioner uden et valg om at vælge en lille 

institution? 

- Hvad med de børn, som med en basis plads kan være i en lille institution, men ikke kan rummes i en 

stor? Har I penge til flere specialpladser? 

- Hvorfor er vi som forældrebestyrelser ikke blevet inddraget i processen omkring en ny model eller 

via vores medlemsorganisation KFO? 

- Hvor blev den nærværende ledelse af? 

 

Som forældrebestyrelse vedkender vi, at vi i årevis har bedt om en budgetmodel, som er mere 

gennemsigtig, således at (klynge)ledere rent faktisk kan præsentere og forklare eget budget for 

forældrebestyrelserne. Når det er sagt, så er vi rystede over, at man fra centralt hold vælger at hakke de 

små institutioner over samtidig med, at man sender et budskab om, at vi i København udelukkende skal 

have kæmpestore institutioner med op mod 300 børn. Hvorfor skal pengene findes internt til bedre ledelse 

og normering i stedet for at blive tilført området – ingen børn skal aflevere sin pædagog til en anden 

institution. 
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