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Høring om ændrede rammer for dagtilbud
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge har den 20. og den 27. juni behandlet tre forslag, der berør
rammerne for kommunens dagtilbud.
De tre forslag omhandler:


Forældre- og skolebestyrelsernes mulighed for at beslutte antallet af lukkedage og placeringen af dem



Ændring af rammer for fastsættelse af åbningstid i dagtilbud



Principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud

Referater fra udvalgsbehandlingen med beskrivelse af forslagene er vedhæftet som bilag.
Forslagene sendes nu jf. udvalgets beslutning i høring i forældrebestyrelserne for de fire
dagtilbudsområder. Forslaget. Der giver bestyrelserne mulighed for, at træffe beslutninger om lukkedage,
sendes endvidere i høring i skolebestyrelserne, da dette forslag også vedrører skolefritidsordningerne
(SFO). Desuden vil der blive indhentet udtalelse fra MED-organisationen. Der udsendes særskilt materiale til
skolebestyrelserne og MED-organisationen.
Hvad omhandler forslagene?
Forslag vedr. beslutning om antal lukkedage og placeringen af dem
Forslaget betyder, at forældre- og skolebestyrelserne får mulighed for at beslutte, hvor mange lukkedage
der årligt skal være i henholdsvis dagtilbud og SFO samt på hvilke dage, de skal placeres. I dag har
bestyrelserne kun kompetence til, at fastsætte principper for, hvordan der tilbydes alternativ pasning på de
nuværende 19 lukkedage og herunder på hvor mange matrikler, der holder åbent.
Kompetencen til at beslutte antal og placering af lukkedage ligger ud over forældrebestyrelsens
minimumskompetence og byrådet kan derfor ikke pålægge en forældrebestyrelsen, at træffe beslutning
om antal lukkedage og placeringen af dem. Ønsker forældrebestyrelsen i et område ikke, at gøre brug af
den udvidede kompetence, vil antallet af lukkedage for områdets børnehuse/SFO afdelinger være uændret
(gennemsnitligt 19 dage).
Da den øgede kompetence kan fravælges af bestyrelsen, bedes bestyrelsen i høringssvaret om at oplyse,
hvorvidt bestyrelsen forventer at gøre brug af denne mulighed. Tilkendegivelsen er ikke bindende og
bestyrelsen vil, når der er truffet endelig beslutning i sagen, blive bedt om en bindende tilkendegivelse om,
hvorvidt bestyrelsen ønsker at udnytte muligheden.

Ændring af rammer for fastsættelse af åbningstid i dagtilbud
Forslaget betyder, at bestyrelsens muligheder for at fastsætte åbningstiden udvides. I dag kan bestyrelsen
beslutte fordelingen af den ugentlige åbningstid på 52 timer på ugens fem dage. Der er desuden i et
begrænset omfang mulighed for, at enkelte børnehuse har en forlænget åbningstid med typisk en time om
ugen.
Med forslaget åbnes der op for, at den ugentlige åbningstid kan variere børnehusene imellem indenfor en
nærmere fastsat ramme.
Da Byrådet ikke kan pålægge bestyrelsen at træffe beslutninger om åbningstiden, så bedes bestyrelsen om
at oplyse i høringssvaret, hvorvidt bestyrelsen forventer at gøre brug af denne mulighed. Tilkendegivelsen
er ikke bindende og bestyrelsen vil, når der er truffet endelig beslutning i sagen, blive bedt om en bindende
tilkendegivelse om, hvorvidt bestyrelsen ønsker at udnytte muligheden.
Hvis bestyrelsen fravælger muligheden vil den ugentlige åbningstid uændret være 52 timer/uge.

Principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud
Udvalget har i denne sag besluttet, at sende to modeller i høring. I sagen beskrives modellerne som
henholdsvis alternativt forslag 1 og 2.
Det gennemgående i de to modeller er, at den nuværende tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
videreføres uændret, samt at dagtilbuddene får ret til at overføre et mindreforbrug til det efterfølgende
budgetår og ret til at anvende beløbet.
Forskellen mellem alternativt forslag 1 og 2 er, at byrådet i forslag 1 garanterer dagtilbudsområdet, at der
ikke i løbet af budgetåret vil blive gennemført reduktioner på tildelingen. I forslag 2 åbnes der op for, at
byrådet kan beslutte, at dagtilbudsområdet skal bidrage med en forholdsmæssig andel af merudgiften, hvis
budgettet ikke kan holdes pga. et øget behov for pladser i dagtilbud (flere børn end forudsat).

Det praktiske
Høringsfristen er fastsat til den 27. august 2017. Det vil sige, at høringssvarene senest på den dato skal
være Fagcenteret for Læring & Trivsel i hænde.
Høringssvarene sendes til chrsi@holb.dk
Da de tre forslag skal behandles og besluttes hver for sig, så skal der udarbejdes et selvstændigt høringssvar
for hvert af forslagene (tre dokumenter).
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