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Juli/august 2020


Kære kommune 

I skrivende stund er alle landets 98 kommuner i gang med forhandlingerne om, 
hvor mange penge der må bruges og på hvad i 2021.


Igen i år har medierne bragt historier om konsekvenserne af mange års besparel-
ser. Men det er ikke små besparelser på ubetydelige områder. Det er hver gang hi-
storier om massive besparelser på det specialiserede socialområde, på mennesker 
med handicap og psykisk sårbarhed og deres pårørende. 

Vi henvender os derfor nu på vegne af bevægelsen #enmillionstemmer og gruppen 
#enmillionstemmer - bak op om pårørende til handicap og psykisk sårbarhed, der 
p.t. har 22.000 medlemmer. For de besparelser, som finder sted i alle landets
kommuner, handler ikke bare om tal. Bag tallene gemmer sig mennesker – hele 
familier – der bliver ramt. 

Der er tale om menneskers liv, der ikke kan hænge sammen. Mennesker, der ikke 
kan få helt basal hjælp, så de kan føle sig som en værdig del af vores fælles sam-
fund. Mennesker, der ikke selv kan bestemme, hvor de vil bo. Børn, der bliver 
nægtet et egnet skoletilbud. Besparelserne trækker en hale af mistillid og mistro 
efter sig. 

Danmark ratificerede i 2009 FN’s Handicapkonvention og påtog sig derved en for-
pligtelse til at indrette sin lovgivning og administrative praksis i overensstemmelse 
med konventionens krav. 
Landets kommuner er derfor forpligtede til at indrette bevillinger, så mennesker 
med handicap og psykisk sårbarhed kompenseres, så de kan leve deres liv på lige 
vilkår med den øvrige befolkning i Danmark. 

Hvis I ikke har rammerne til at leve op til FN’s Handicapkonvention, vil vi bede jer 
tage ansvar for jeres borgere med handicap og psykisk sårbarhed ved at henvende 
jer til regeringen. Lad ikke kampen for gode rammer for mennesker med handicap 
og psykisk sårbarhed forblive en kamp mellem borgere og kommuner, som det er i 
dag. Det er opslidende og nedbrydende både for borgere og medarbejdere. 
I kan være med til at gøre en forskel. 

I dag har ca. 20% af den danske befolkning et større eller mindre handicap og/eller 
psykisk sårbarhed. De fleste af dem har pårørende, der hver dag kæmper en kamp 
for, at deres børn, børnebørn, søskende, forældre og ægtefæller kan få lov til at 
leve et liv på samme vilkår som alle andre. 
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Vi håber inderligt, at I vil lytte til vores bøn og prioritere mennesker med handicap 
og psykisk sårbarhed, når I skal til at forhandle om næste års budgetter. 


På vegne af #enmillionstemmer, 


Monica Lylloff

monicalylloff@hotmail.com
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Fredericia den 3.9.2020 

Høringssvar på budgetforslag 2021-2024 fra LMU i Ullerup Bæk 

Distriktet, Dagtilbud 

• Det er positivt at læse, at Fredericia kommunes økonomi er i balance, det giver
tryghed som medarbejder i Fredericia.
Vi vil gerne anerkende Fredericia kommune for at de tildelte midler fra staten
vedr. ”Minimums normering”, er anvendt til at løfte alle institutioners
grundnormering, hvilket kommer alle børn til gode, og er med til at løfte
medarbejdernes arbejdsmiljø.

• Vi ønsker os fremadrettet meget mere fokus på midler, der kan anvendes

mere forebyggende, og som kan understøtte tidlig indsats.
Vi ønsker os midler til ansættelse af en AKT-pædagog mere, samt ressourcer til
pædagogisk personale der kan samarbejde tæt i opgaveløsningen på tværs af
daginstitution og familiearbejde. Vores, på nuværende tidspunkt, eneste AKT-
pædagog har tværgående samarbejde mellem daginstitutioner,
familieafdelingen og Skole. Ud fra distriktets demografi har vi behov for
yderligere midler til at løfte denne tværgående opgave.
Der er mange børn og familier, der har ondt i livet, psykisk syge, og
traumatiserede familier der har brug for understøtning. Det vil vi gerne være
med til at løfte.

Konkret er vores ønske: Flere pædagoger i daginstitutionerne, der i tæt 
samarbejde med familieafdelingen kan være gennemgående ”Ressource 
personer” mellem daginstitutioner og hjemmet. På baggrund af erfaring med 
projekt ”Styrkede overgange” har vi nærmest udelukkende positive 
tilbagemeldinger fra familier, om at komme tæt på disse i eget hjem.  

Vi tror på, at når de gode relationer er på plads, kan vi meget mere, samt det at 
familier skal samarbejde med en person, og ikke mange gør en forskel. Vi ved, 
vi ikke kan det selv, men i tættere samarbejde med tværfaglige 
samarbejdspartnere kan vi mere. 
Vi har i det hele taget et stærkt ønske om at arbejde meget mere forebyggende 
og tværfagligt, og henviser her til vores indsendte materiale vedr. ønsker til 
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Nybygning/ ombygning af distriktets bygningsmæssige kapacitet (indsendt d. 
17. august 2020.) 
 
Vi ser frem til, at politikkerne træffer en beslutning omkring distriktets fremtid, 
både i f.t. legestue til Dagplejen og de ufleksible institutioner, da det påvirker på 
nuværende tidspunkt det psykiske arbejdsmiljø. 

 

• Inventar og anlæg:  

I indeværende år har vi modtaget en god pulje penge til indkøb af inventar, 
samt fået tildelt midler til anlæg, som bruges til at opjustere de fysiske rammer. 
Tak for det. 
Vi vil dog her gøre opmærksom på, at institutionernes anlægs- og 
inventarmidler generelt er for små til at opretholde god og tidssvarende 
standard. 
 
 

• Et ønske om et løft på rengøringsstandarden: 

Tiden med Corona hvor vi har fået tildelt flere midler til ansættelse af 
rengørings personale, har vist, at vores rengøringsstandard i institutionerne er 
højnet. Det giver et lavere sygefravær – et meget bedre psykisk og fysisk 
arbejdsmiljø for medarbejderne – et bedre børnemiljø og ikke mindst glæde 
ved at komme til rene institutioner. En oplevelse vi i mange år ikke har været 
forvent med, men som i det daglige gør en stor forskel. 
 
 

Med venlig hilsen 
Lene Kofod Andreasen 

DTR for BUPL i Ullerup Bæk Distriktet 
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Høringssvar til basis budget 2021 samt ønsker til budget 2021 

 

Med udgangspunkt i basisbudgettet og gengivet ønsker til kommende budget år, fremsender vi 
vores høringssvar og ønsker. 

I forhold til basisbudgettet finder vi det svært at gennemskue. Der findes ingen analyse af 
dagtilbudsområdet og vi er derfor kun nævnt perifert. Vi kan ikke umiddelbart se en ændring i vores 
tildeling af midler. Der er derfor umiddelbart ikke yderlige kommentar til basisbudgettet, udover de 
ønsker vi tidligere har ytret og som vi håber kommer på den politiske dagsorden. 

Corona-situationen skabte, med øjeblikkelig virkning bedre normeringer. Det blev hurtigt tydeligt, 
hvor afgørende de ekstra ressourcer, er for børnenes trivsel. Vi oplever bedre læringsmiljø, større 
mulighed for fordybelse, samt bedre arbejdsbetingelser for personalet. Derudover oplever vi en 
stigende glæde blandt børn og forældre, i form af en mere kontaktfyldt aflevering. Effekten er 
målbar, set ud fra børnenes adfærd, som bl.a. afstedkommer af en god, tryg og nærværende 
aflevering. 

På opfordring fra Fredericia Kommune, har arbejdspladserne været ekstra opmærksomme på de 
positive udfald af Corona-krisen. Det der for os, har været mest tydeligt i denne sammenhæng, er at 
sygefraværet har været nedadgående blandt de ansatte. Endvidere oplever vi at der blandt børnene 
ikke er de samme vanlige sygdomstegn, herunder ”løbe-næser”. 

Rengøringen har hidtil haft et meget lavt niveau. Vi tænker at den øgede rengøringsindsats under 
Corona, har haft stor indflydelse på den faldende sygdom. Derfor opfordrer vi kraftigt til, at den 
øgede rengøring får et særligt fokus i det kommende budget. 

I Den Ny Styrkede Læreplan, har legen en stor betydning for børnenes udvikling samt trivsel. I de 
senere år, har der ikke være plads i den ”daglige økonomi”, til at opkvalificere vores sortiment af 
legetøj, så det er udfordrende, udviklende, motiverende og nutidigt. Ligeså har Corona-tiden sat 
sine dybe spor i vores legetøj, grundet daglig vask. 

En vigtig del af et godt arbejds-/ og børnemiljø, er indretning og vedligehold af de fysiske rammer. 
Vi anerkender at vi i distrikt Erritsø, er blevet tildelt ekstra midler, til renoveringer i forbindelse 
med op hævning af anlægsloft, men vi oplever langtfra det er tilstrækkeligt til at dække de massive 
behov vores gamle bygninger har. Bygninger har så dårligt tag, at vandet siver ind. Andre 
bygninger er ikke blevet malet, skiftet gulve de sidste MANGE år.  

Vi ønsker at få sat “ dagplejen “ på det politiske budget. 

Tidligere har det været begrænset, hvilke udgifter der var til driften, for at drive dagplejen. Med den 
udvikling som også er en del af den politiske dagsorden for dagplejen, som et ligestillet dagtilbud - 
må vi erkende at der er kommet nye driftsudgifter til. Blandt andet til heldagslegestue, som er en del 
af den nødvendig sparrings / udviklings mulighed for dagplejerne og deres Leder / pædagoger. Vi 
har ligeledes stigende udgifter til udviklingen, der er sket inden for de seneste år, i form af blandt 
andet Ipad, som er nødvendig for den daglige kommunikation mellem Leder / dagplejer. Udgifter til 
el-cykler, sovevogne og legetøjspenge til dagplejerne, er gennem de sidste år ikke blevet indfriet. 
Endvidere vil vi gøre opmærksomme på den ekstra omkostning den enkelte dagpleje har fået 
grundet øget rengøring af overflader under Corona. Det er deres private hjem, som bliver voldsomt 
slidt af daglig aftørring af både vægge og skabe. 
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Så vi håber at de udgifter som er blevet en del af driften for den kommunale dagpleje, kan blive sat 
på det kommunale budget, da vi på nuværende tidspunkt ser dagplejen som værende stærkt under 
finansieret. 

Opsummering: 

- Bedre normeringer (dagplejen inkluderet.)

- Øget rengøringsstandard.

- Opgradering af legetøj og læringsmedier.

- Øget vedligehold af institutionerne.

- Forhøjet driftsbudget til dagplejen

Med venlig hilsen  

Tillidsrepræsentanterne i distrikt Erritsø 

Ulla Christensen – FTR (dagplejen) FOA 

Maj-Britt Gertsen Guldborg – DTR BUPL 

Jakob Nielsen – DTR FOA 
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31/8, 2020. 

Høringssvar til Budget 2021-2024. 

Ullerup Bæk Skolens LMU udtaler til Budget 2021-2024: 

 Om økonomien:
o Alle må være tilfredse med at vi arbejder med et budget i Balance. Overfor de nærværende

Corona udfordringer er der et beregnet overskud i de følgende år og det er nok klogt.

 Om Anlægsdelen:
o LMU er meget tilfredse med renoveringen af afdeling Skolesvinget. Særlig er det positivt, at

der er sat den nødvendige sum midler af til at gøre projektet helt færdigt: Meget positivt!
o Vi ønsker fortsat at indeklima prioriteres på resten at de daginstitutioner og skoler, hvor der

er eftervist dårligt indeklima.

 Udgifter til Daginstitutioner og fritidstilbud:
o Vi tager budgetforslaget til efterretning.

 Særlige ønsker til politikerne:
o Efter ”Temperaturmålingen” er det medarbejdernes klare indtryk at fordelingen af

socioøkonomi ikke udligner de sociale forskelle i kommunen og deraf følgende udfordringer
som pædagogisk skal løftes i distriktet.

 Vores personale er meget udfordrede i det daglige arbejde på at “nå rundt” til de
mange elever med særlige behov. Både i skoledelen og i fritid.

 Vi har store opgaver i et særligt krævende forældresamarbejde med både sprogligt
udfordrede og socialt udfordrede familier.

o “Folkeskolen skal være det naturlige første valg”
 Vi ser frem til udviklingen af en fantastisk overbygningsskole. - men det er ikke

gratis at løfte niveauet – for ofte kommer kvaliteten med flere hænder, mere
holddeling.

På vegne af UBS LMU 

Marianne Faurskov, Line Illum  og Trine Albæk Majgaard 

9



1/9, 2020. 

Høringssvar til Budget 2021-2024. 

Ullerup Bæk Skolens Skolebestyrelse udtaler til Budget 2021-2024: 

 Om økonomien:
o Alle må være tilfredse med at vi arbejder med et budget i balance. Overfor de nærværende

Corona udfordringer er der et beregnet overskud i de følgende år og det er nok klogt.

 Om Anlægsdelen:
o SB er meget tilfredse med renoveringen af afdeling Skolesvinget. Særlig er det positivt, at

der er sat den nødvendige sum midler af til at gøre projektet helt færdigt: Meget positivt!

 Udgifter til Daginstitutioner og fritidstilbud:
o Vi tager budgetforslaget til efterretning.

 Særlige ønsker til politikerne:
o På baggrund af data fra ”Temperaturmålingen” fremgår det tydeligt, at den nuværende

fordeling af socioøkonomi ikke udligner de sociale forskelle der er i kommunen.

Det er Skolebestyrelsens klare holdning, at der ikke bliver kompenseret nok for de deraf
følgende udfordringer som pædagogisk skal løftes i Ullerup Bæk distriktet.

o Skolens elever klarer sig nogen lunde, efter en socioøkonomisk korrigeret målestok. (UVM
statistik i Kvalitetsrapporten)

o Men det samlede karaktergennemsnit er stadigvæk langt under landsgennemsnittet.
o Hvis flere af vore svageste elever skal opnå mindstekravet for adgang til

ungdomsuddannelserne, så skal der flere ressourcer til.

Kim  Søgaard         Jesper Rye Kawa 

Formand for SB. Næstformand for SB 
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FREDERICIA MUSEUMS VENNER 

Høringssvar til budget 2021 

I forbindelse med budgetlægningen 2021 og oversigtsårene ønsker foreningen Fredericia Museums 

Venner at gøre Kommunalbestyrelsen opmærksom på de uhensigtsmæssige og dårlige fysiske 

forhold, som Lokalhistorisk Arkiv råder over i ejendommen på Frederik den 3.’s Vej 6. 

Ejendommen, der er lejet af en privat udlejer, har aldrig været hensigtsmæssig som hjemsted for 

Lokalhistorisk Arkiv. Bygningen er i tre etager, der er forbundet med smalle og kringlede trapper, 

og adgangsforholdene til og i bygningen er på ingen måde handicapvenlige eller let tilgængelige, 

ligesom en stor del af det lejede areal udgøres af kælderrum. 

Der er nu konstateret skimmelsvamp i kælderen, hvor en stor mængde af arkivalierne opbevares. 

Dette har nødvendiggjort igangsættelse af et omfattende oprydnings- og rengøringsarbejde, og vi 

frygter, at kælderen på sigt ikke kan anvendes til opbevaring af arkivalier.  

I den tid, rengøringsarbejdet står på, benyttes læsesalen som opbevaring, og den kan således kun i 

meget begrænset omfang benyttes af de daglige brugere, og de foreninger, der i årets løb har 

planlagt arrangementer her, må finde alternative muligheder andre steder i byen. 

Fredericia Museums Venner benytter selv læsesalen på Lokalhistorisk Arkiv til 5 - 6 årlige 

arrangementer for vore medlemmer, bl.a. til foredrag og generalforsamling. Ligeledes benytter en 

del af vore ca. 250 medlemmer Lokalhistorisk Arkiv i dagligdagen ved besøg på læsesalen eller 

som frivillige medarbejdere. 

Vi synes, at det virker uhensigtsmæssigt, at Fredericia Kommune betaler en privat udlejer for en 

bygning, der langt fra modsvarer de krav og behov, som ansatte og frivillige brugere har til at 

arbejde med Fredericias enestående historie. 

I en tid med en stigende interesse for Fredericias historie, vil vi stærkt anbefale, at der politisk tages 

stilling til en anden placering af Lokalhistorisk Arkiv.  

Da vi er vidende om, at Lokalhistorisk Arkivs problemer arbejdsmiljømæssigt, 

tilgængelighedsmæssigt og hvad angår brugervenlighed, gentagne gange har været genstand for 

drøftelser, mener vi, at tiden nu er inde til at skaffe arkivalier, ansatte, frivillige og øvrige brugere 

bedre og mere tidssvarende forhold! Vores by har med sin historie virkelig fortjent en bedre ramme 

om sine historiske kileder!  

Det er Fredericia Museums Venners håb, at de bygningsmæssige forhold på Lokalhistorisk Arkiv 

kan inddrages i de igangværende budgetforhandlinger for 2021. 

Fredericia, 3. september 2020.  

På vegne af FREDERICIA MUSEUMS VENNER 

Ole Engberg, formand 
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Høringssvar til budgetudkast for 2021 for Fredericia Kommune 

Generelt mener skolebestyrelsen ved Erritsø Fællesskole, at det er vigtigt, at kommunen bruger sit råderum 

til at investere i fremtiden ved at investere i vores børn. Hvis vi skal fremhæve tre konkrete områder, der er 

særligt vigtige for skolebestyrelsen ved Erritsø Fællesskole, så er det følgende: 

Vi kan konstatere, at vores skole og Fredericia kommune har en meget stor andel af store klasser i forhold 

til landsgennemsnittet. Derfor vil vi gerne opfordre til, at der bliver afsat midler til at etablere mere to- 

voksenundervisning, hvor der er både er en lærer og en pædagog til stede i klassen samtidig. På den måde 

mener vi, at man målrettet kan sætte ind der, hvor behovet er størst på den enkelte skole.  

Vi må konstatere, at den øgede rengøring i forbindelse med Coronavirus-udbruddet, har resulteret i et 

lavere sygefravær både blandt personale og elever. Det betyder mindre brug af vikarer og mere stabilitet i 

klasserne. Derfor vil vi opfordre til, at der afsættes penge til at opretholde en øget rengøringsstandard på 

skolerne, også efter Corona forholdsreglerne er afsluttet.  

Endeligt vil vi gerne fremhæve vigtigheden af, at den i flere omgange udskudte renovering af afdeling 

Højmosen, gennemføres som planlagt i 2021.  

På vegne af skolebestyrelses ved Erritsø Fællesskole 

Formand Martin Olesen 
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Høringssvar Kirstinebjergdistriktet 0-5 år. 

Vi er i Kirstinebjergdistriktet glade for, at erfare, at vi i Fredericia Kommune, har en sund 
økonomi. Vi ser frem til, at det vil komme til gavn, for vores børn. 

Vi har i coronatiden, gjort os erfaringer, som høringssvaret vil bære præg af. 

Rengøring. 

Vi har i coronatiden haft en coronaassistent ansat, til at gøre rent i vores institutioner. Det har 
haft stor betydning for æstetikken, børnemiljøet og vores arbejdsmiljø, og har betydet, færre 
syge blandt både børn og voksne. Derfor er det et stort ønske fra os, at kunne fortsætte 
denne ordning.  

Legepladsen. 

I coronatiden har vi været meget udenfor, og fremadrettet kunne vi godt ønske os, at bruge 
legepladserne, som ekstra rum. Vi har oplevet hvilken forskel det har gjort, at håndvaske og 
toiletter er let tilgængelige fra vores legepladser. Derfor kunne det være ønskeligt, at vi får 
midler tilført, til at etablere håndvaske og toiletter udenfor. Samtidig ønsker vi penge til, at 
udvikle de pædagogiske læringsmiljøerne på legepladserne. 

Legetøj. 

Vi har erfaret, at vi ikke har så meget legetøj, som har kunnet klare den ekstra rengøring, og 
det vi har, er ved at være slidt og forvasket. Derfor ønsker vi midler til indkøb af nyt legetøj. 

Pedel. 

Vi har i distriktet et ønske om, at kunne gøre brug af en fælles pedel. Pedellen skal bruges til 
de praktiske opgaver, som vi personaler ikke kan løse. Vi tænker, at vi derved kan undgå en 
del udgifter til håndværkere, som vi i dag er nødt til at sende bud efter, for at få løst 
opgaverne. 

Normeringer. 

Vi har erfaret, at ved, at børnene har været opdelt i mindre grupper, og at vi samtidig har haft 
færre projekter, har der været en anden ro, og tid til fordybelse. Vi har oplevet den mere tid 
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ved børn har haft en positiv effekt på børnenes trivsel, og har haft færre konflikter mellem 
børnene. Vi vil stadig gerne udvikling og fornyelse, men ikke så mange ting af gangen. 

Dagplejen. 

Tidligere har det været begrænset, hvilke udgifter der har været til driften for at drive 
dagplejen. Men med den udvikling, som også er en del af den politiske dagsorden for 
dagplejen, som et ligestillet dagtilbud, må vi erkende, at der er kommet nye driftsudgifter til. 

Det handler om udgifter til den udvikling, der er sket indenfor de sidste år, i form af ipads, 
som er nødvendig for den daglige kommunikation mellem leder og dagplejer. 

Det handler om udgifter til elcykler, sovevogne og legetøjspenge til dagplejerne, som gennem 
de sidste år ikke er blevet indfriet. 

Det betyder, at vi håber, at de udgifter, som er blevet en del af driften for den kommunale 
dagpleje, kan blive sat på det kommunale budget. 

På vegne af medarbejderne 

Ulla Christensen TR-FOA 

Susanne Kristensen DTR- BUPL 
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Høringssvar fra Høringssvar fra Høringssvar fra Høringssvar fra FFFFjordbakke distriktet dagtilbud til jordbakke distriktet dagtilbud til jordbakke distriktet dagtilbud til jordbakke distriktet dagtilbud til Budget 2021.Budget 2021.Budget 2021.Budget 2021.    

I Fjordbakke distriktet er vi glade for at læse, at kommunen har en sund økonomi og tænker, at det 

giver gode muligheder for at øge tiltag for Børn og Unge i Fredericia. 

Vi vil gerne pege på følgende tiltag, der kunne give understøtning af børn fra o- 6 år. 

Bedre normeringBedre normeringBedre normeringBedre normering::::    

Vi vil gerne opfordre til at der gives en bedre normering i alle distrikter, således vi kan leve op til 

minimumsnormeringen. Det betyder, kvalificeret pædagogisk personale i daginstitutionerne, så der 

er kvalitet samt tid og plads til det enkelte barn. 

Rigtig meget forskning viser, at investering i en god normering og gode vilkår for de 0 til 6 år børn – 

er en investering, der giver stort udbytte i, at børnene kommer til at stå på et solidt fundament og 

dermed får et godt liv med trivsel og uddannelse. Børnene er vores investering i fremtiden.    

I de senere år har der samfundsmæssigt været øget fokus på dagtilbuds afgørende rolle for børns 

udvikling. Såvel dansk som international forskning har godtgjort, at børn, der går i dagtilbud af høj 

kvalitet, klarer sig bedre i uddannelsessystemet og sidenhen på arbejdsmarkedet.  

Forskningen pointerer, at jo tidligere indsats, desto bedre resultater. Indsatsen skal helst funderes 

allerede i de første 1.000 dage af et barns liv. Når børnene begynder i skole, er mulighederne 

allerede markant forringet. Dagtilbud af høj kvalitet er kendetegnede ved en god 

personalenormering samt en høj andel af fagligt personale. Det giver mulighed for at arbejde 

pædagogisk velovervejet og målrettet med både det enkelte barn og den samlede børnegruppe.  

Under Corona, så vi hvor meget det betød med de ekstra ressourcer, der blev tildelt – det gjorde 

børnene så godt og de trives med at være i mindre grupper og med den tætte kontakt til de voksne. 

Derfor må og kan vi ikke negligere, at Corona tiden har været en utrolig hård og meget alvorlig 

omgang – ikke noget der skal idylliseres.  Men samtidig må vi hellere ikke glemme ALT det gode 

tiden har vist os ifht hvordan vi kan gøre hverdagen i institutioner bedre for både børn og voksne.  

Derfor kunne det være optimalt at de ressourcer der var givet til daginstitutionerne, blev bibeholdt, 

så vi kan fortsætte denne gode udvikling, med at kunne følge børnenes spor og generelle trivsel, 

samt opretholde læringsmiljøer over hele dagen. 

Vi er et distrikt med lav socio -økonomi og dermed har vi en lav normering. Det betyder, at når der 

står læring hele dagen i Den styrkede læreplan, så er det svært at etablere læringsmiljøer i 

ydretimer af dagen, da der ikke er ressourcer nok til at opretholde de pædagogiske faglige 

kvaliteter som vi gerne vil stå inde for i Fredericia kommunes dagtilbud.  
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RengøringRengøringRengøringRengøring    

Under Corona, har vi set hvor meget det betyder, at der gøres mere rent – sygefraværet er faldet 

markant både blandt børn og voksne – så det vil være optimalt at dette kunne fortsætte og dermed 

at der skal sættes flere penge af til rengøring generelt.  

Ude toiletUde toiletUde toiletUde toilet    

Under Corona – så vi betydningen af, at børnene ikke skulle ind for at komme på toilet og vaske 

hænder – så vi ønsker et udetoilet til hver institution – dette vil minimere snavs og skidt - og med 

den øgede fokus på hygiejne – ville et udetoilet samt udehåndvask være så godt. 

Corona er nok kommet for en tid og dermed vil dette kunne sikre, at der fortsat vil være muligt at 

vaske hænder når børnene kommer og når de går ind og ud på legepladsen etc. 

ØkonomiØkonomiØkonomiØkonomi    

Fjordbakke distriktet har haft faldende børnetal i flere år og det belaster økonomien. Vi har haft et 

underskud, vi endelig er ved at få bugt med.  

Et af de forhold der belaster vores økonomi er, at der gennem de sidste år er et meget lavt børnetal 

i Herslev – for at få hverdagen til at hænge sammen i den fulde åbningstid og ikke mindst for, at der 

også her er et Pædagogisk faglige højt udviklingsmiljø - så er vi nødt til have en højere normering 

her end til de øvrige institutioner i distriktet. 

Vi har derfor et stort ønske om, at der sættes et ekstra beløb af til at kunne varetage denne opgave 

med at holde en lille institution åben for et lille landsbysamfund, hvor institutionen har et stor 

betydning.  

UdelivUdelivUdelivUdeliv    

I Fjordbakke har vi et aktivt ude liv og det har vi haft stor glæde hver dag og helt særligt også under 

Corona. Der er mange nye læringsmiljøer vi kunne ønske vi kunne etablere på vores legepladser og 

vi kunne ønske, at der kunne prioritere at give penge til vores legepladser og dermed et aktivt ude 

liv.  

På vegne af LMU i Fjordbakke distriktet 

Laila J. Rasmussen.  

Næsteformand  
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Foreningen af frivillige medarbejdere på Lokalhistorisk Arkiv 

Den 4. september 2020 

Høringssvar til budget 2021 

Foreningen af frivillige medarbejdere ved Lokalhistorisk Arkiv i Fredericia ønsker i forbindelse 
med budgetlægningen for 2021 og overslagsårene med dette høringssvar at gøre Byrådet opmærk-
som på de uhensigtsmæssige og dårlige fysiske forhold, der er på Lokalhistorisk Arkiv på Frederik 
III´s Vej 6. 

Hen over sommeren 2020 er det konstateret skimmelsvamp i arkivets kælder. Der er sat et stort op-
rydningsarbejde i gang, men på længere sigt kan det betyde, at kælderen må betragtes som uhen-
sigtsmæssig til opbevaring af bl.a de gamle aviser, som har fyldt en stor del af arealet her. 

Da aviser m.m. udgør en vigtig del af arkivets tilbud, vil opbevaring af disse presse de øvrige loka-
ler unødigt hårdt. Det betyder helt aktuelt, at arkivets læsesal skal inddrages til arkiv. Det har som 
konsekvens, at næsten al aktivitet på læsesalen må indstilles. 

Det virker uhensigtsmæssigt, at kommunen betaler til en privat udbyder for en bygning, der langtfra 
modsvarer de stigende krav og behov, som både udefrakommende borgere og lokale frivillige har til 
arbejdet med det lokalhistoriske og den nødvendige research, der ligger i dette arbejde. 

Det skal også nævnes, at  adgangsforholdene i bygningen på ingen måde er hverken handicapvenli-
ge eller let tilgængelige. Pladsforholdene på læsesalen er selv under normale forhold trange og langt 
fra optimale hverken til mindre gruppeaktiviteter eller til afholdelse af fællesarrangementer. 

I en tid med en spændende og rivende udvikling af Fredericias historie må det meget stærkt anbefa-
les, at der politisk tages stilling til en anden placering af arkivet. 

Arkivet er som en en del af Museerne i Fredericia ud over en unik arbejdsplads for både ansatte og 
frivillige også et samlingssted for mange foreninger, der mødes til fælles foredrag og inspiration.  

Under coronalukningen har vi som frivillige oplevet, hvor stort et afsavn det har medført ikke at 
kunne mødes til arbejde og sociale/oplysende arrangementer, men vi havde ikke forestillet os, at 
situationen på grund af fysiske forhold skulle fortsætte efter coronakrisen. 

Det er arkivforeningens meget stærke håb, at de bygningsmæssige forhold på arkivet kan indgå i de 
igangværende budgetforhandlinger for 2021 og overslagsårene. 

På de frivillige medarbejderes vegne 

Kirsten Berntsen, formand, Højtoften 14, 7000 Fredericia 

Tlf.: 21140188
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S y d j y l l a n d

BUPL SYDJYLLAND
Gejlhavegård 14 B  • 6000  Kolding

tlf.nr.  3546 5400
E-mail: SYDJYLLAND@BUPL.DK • WWW.BUPL.DK/SYDJYLLAND

Forbundet for pædagoger og klubfolk

Fredericia Kommune
Rådhuset
7000 Fredericia
Høringssvar: Budget 2021

Fritidstilbud – en investering i fremtiden
I BUPL Sydjylland har vi læst basisbudgettet for Fredericia Kommune, og vi opfordrer kraftigt 
til en investering i fritidsområdet. 
Forskning viser, at et kvalitetstilbud i fritiden giver skolebørn højere selvværd, bedre 
karakterer og mindre fravær i skolen. Også senere i livet er der effekter af et velfungerende 
fritidstilbud, idet færre dropper ud af en ungdomsuddannelse, ligesom der er reduceret risiko 
for stofmisbrug og ungdomskriminalitet. 

BUPL har i forsommeren 2019 gennemført en undersøgelse på fritidsområdet. Her svarer 62 
procent af pædagogerne i Fredericia Kommune, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for 
et eller flere børn/unge pga. personalemangel. 43 procent af pædagogerne har ’sjældent’ 
eller ’aldrig’ tilstrækkelig tid til at arbejde med børn/unge i udsatte positioner. Det er alvorligt!

Et godt fritidstilbud er helt afgørende for de unges trivsel, læring og udvikling, og set i lyset af 
blandt andet undersøgelsen opfordrer BUPL Sydjylland derfor politikerne i Fredericia til at 
investere i kommunens fritidstilbud.

Invester i pædagoger i skolen 
Der er i de senere års budget investeret i folkeskolen i Fredericia Kommune, og BUPL 
Sydjylland bifalder denne investering. BUPL Sydjylland tilskynder dog til, at politikerne i det 
kommende budget har fokus på at investere i 2-professionsordninger.

I BUPL Sydjylland ved vi fra undersøgelser, at 2-professionsordning fungerer rigtig godt og 
er en prioritering, børnene vokser af. Tilstedeværelsen af både lærere og pædagoger i 
skolen øger elevernes læring og trivsel, idet pædagoger har særlige uddannelsesmæssige 
forudsætninger for at supplere lærernes undervisning. Forskning viser, at ordninger med en 
lærer og en pædagog giver de største effekter på elevernes læsefærdigheder, ligesom 
behovet for specialundervisning reduceres. Elever, der har haft pædagoger i undervisningen, 
kommer i højere grad i gang med en ungdomsuddannelse. 
En 2-professionsordning er altså på alle måder en investering, som betaler sig – også på 
længere sigt.

Forældre efterspørger pædagoger 
BUPL Sydjylland opfordrer desuden politikerne i Fredericia til at investere i flere pædagoger i 
kommunens institutioner. 

Dato: 07-10-2019

Deres ref.:

Vor ref.: FAG-2019-13264
Sagsbehandler: Rasmus Lund Jacobsen
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En nylig Epinion-undersøgelse viser, at forældrene ser det som helt afgørende, at det er 
pædagoger, der bliver ansat, når normeringerne i daginstitutionerne skal løftes, fordi 
pædagogerne via deres faglighed kan garantere en hverdag med fokus på børnenes udvikling 
og trivsel.
https://bupl.dk/nyhed/foraeldre-penge-til-minimumsnormeringer-skal-bruges-paa-
paedagoger-og-ikke-ufaglaerte/

Nyeste forskning viser i øvrigt, at et barns 
deltagelse i en højkvalitets-daginstitution 
øger barnets trivsel og selvværd og på sigt 
forbedrer barnets uddannelsesniveau og 
jobmuligheder. Her peger forskningen 
særligt på tre områder, som skal 
prioriteres:
• Bedre normeringer
• Højere pædagogandel
• Tidlig pædagogisk indsats for børn i
udsatte positioner.

Derfor opfordrer BUPL Sydjylland kraftigt til, at Fredericia Kommune prioriterer en højere 
andel af pædagoger i institutionerne, og at man som et absolut minimum opfylder den 
pædagogandel på 70 procent, som er meldt ud som en politisk prioritering. 

Fredericia Kommune har gennem de seneste par måneder kørt en meget stor og omfangsrig 
proces med at indsamle erfaringer fra coronatiden. Alt peger på, at en bedre normering, 
mindre børnegrupper, flere ude-aktiviteter, mere rengøring og mere tid til kerneopgaven har 
haft en positiv indflydelse på både børn og pædagoger – i begge tilfælde har der været 
mindre sygefravær og højere trivsel. 
BUPL Sydjylland opfordrer derfor til, at de gode erfaringer implementeres fremadrettet, og at 
der afsættes penge til normeringer og anlæg (fx i form af udemiljøer), ikke mindst til gavn for 
børnene.

Med venlig hilsen

Ulla Koustrup
Næstformand
BUPL Sydjylland
uko@bupl.dk
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4. september 2020

Medarbejderne på Kirstinebjergskolen støtter idéen om at bygge en helt ny 

skole i distriktet. De nuværende matrikler er meget slidte, og dyre at 

vedligeholde og renovere. En eventuel renovering vil heller ikke give moderne og 

tidssvarende undervisnings- og fritidsmiljøer, men blot reparere på de 

forældede fysiske rammer. 

En helt ny skole med moderne lærings-og fritidsmiljøer vil også tilføre 

distriktet den positive omtale, der er brug for, for at gøre Kirstinebjerg 

distriktets folkeskole til forældrenes første valg. 

Kirstinebjergskolen er hårdt presset på økonomien. Dette skyldes et faldende 

elevtal, som udhuler skolens budget. For selv om elevtallet i en klasse falder fra 

27 til 23 har skolen stadig den samme udgift på klassen i form af lærere, 

pædagoger, ledelse, administration osv. Da det samtidigt ikke er de 

udgiftstunge elever, der vælger andre skolemuligheder, bliver der procentvis en 

større gruppe af disse elever, hvilket medfører en yderligere udhulning af 

almenbudgettet. Det er derfor nødvendigt at skolerne tildeles midler på en ny, 

anderledes og retfærdig måde. 

I coronaperioden i foråret oplevede vi en stor nedgang i sygefraværet. Der er 

ingen tvivl om, at dette skyldes to ting. For det første den ekstra og bedre 

rengøring, der forhindrede smitte i at sprede sig. For det andet de mindre hold, 

som børnene blev undervist på. Det nedsatte stressniveauet for både børn og 

voksne, med et betydeligt bedre psykisk arbejdsmiljø til følge. 

Vi har ligeledes oplevet en bedre trivsel på grund af muligheden for, at en lærer 

og en pædagog kan være i klassen på samme tid. Vi vil derfor opfordre til, at 

Fredericia Kommune fortsætter med at øge investeringen i Folkeskolen, således 

at denne to lærer/pædagog ordning kan udvides. 

Medarbejdergruppen i Kirstinebjergskolens LMU 

Povl Wichmann 
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Fredericia Byråd 

Rådhuset 

7000 Fredericia 

Seniorrådets høringssvar/udtalelse til basisbudgettet til Byrådets 1. behandling. 

Seniorrådet har igennem flere år udtalt sig til de kommunale budgetter. Det være sig forskellige 

sparekataloger, sidste et mulighedskatalog, og dette år en fremskrivning af et budget, hvor de erfaringer, 

der er gjort i løbet af 2020 ignoreres og derfor ikke er med. Eks. ”I basisbudgettet er der ikke taget højde for 

det udgiftspres, kommunen p.t. oplever på voksenhandicap og folkeskoleområdet.” 

”Supplerende skal det oplyses, at den vejledende ramme er uden løft i serviceudgifterne, som blev aftalt i 

kommuneaftalen.” Hvad betyder den sætning for det kommunale budget? 

”Basisbudgettet er tilrettet med de nyeste forventninger til det demografiske træk på dagtilbud og skoler.” 

Hvor er forventningerne til det demografiske træk på ældreområdet? Der er nu analyser, der viser modeller 

frem til 2032! Den laveste forventning indebærer en større udgift i 2032 på 63 mill. kroner og den højeste 

en større udgift på 131 mill. kroner i 2032. 

Den mængderegulering, som der egentlig er tale om, bliver Byrådet nødt til at tage stilling til. De 4 mill. 

kroner, der blev afsat i 2020 slår ikke til! 

Seniorrådet ser frem til at se det retvisende budgetforslag for ældreområdet! 

Værdighedspolitikken er vedtaget af Byrådet og gælder 2019-2022. 

Seniorrådet ser gerne, at der sættes fokus på, hvordan den af byrådet vedtagne Værdighedspolitik bliver 

ført ud i livet: 

Seniorrådet har valgt at fokusere på selvbestemmelsen: 

Kun et mindre antal kommuner har fjernet klippekortordningen. Her i Fredericia er ordningen 

omprioriteret. Seniorrådet ser gerne princippet om tid til de ældre, de selv kan disponere over, 

genindført. 

Vi husker, at de grupper, der fik tildelingen, undertiden havde besvær med at bruge tiden, så vi 

indgår gerne i et samarbejde for at finde en bedre model. 

AKUT pladser: 

Seniorrådet forventer, at den proces, hvor patienter i langt højere grad end tidligere overføres fra 

sygehusene til den kommunale pleje, fortsætter. Vi foreslår derfor, at vi allerede nu begynder at 

tage højde for en sådan situation med henblik på at have de nødvendige sengepladser og det 

nødvendige personale. 

Analyserne på ældreområdet: 

Seniorrådet følger med interesse det analysearbejde på ældreområdet, der er i gang. Det har stor 

betydning for de beslutninger, der skal træffes i fremtiden. 
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Seniorrådet har lige nu en interesse i at følge arbejdet med Seniorbofællesskaber, hvor vores 

viden er ret begrænset. 

Ligeledes er vi meget interesseret i planlægningen af et nyt plejehjem, som vi ser som en 

uundgåelig investering i nær fremtid ud fra stigningen i antallet af over 80-årige. Forslaget om 

AKUTpladser vil med fordel kunne indtænkes i forbindelse med planlægningen af et nyt plejehjem. 

Det er aftalt, at næste trin i ”Længst muligt i eget liv” skal have en fase 4. Formål og indhold er ikke 

på plads endnu, men erfaringerne viser, at alle ændringer, der involverer personale og 

plejepersoner kræver økonomi. 

Pensionistavisen: 

Det er nu 9 år siden, at kommunen og Seniorrådet indgik en aftale om, at Seniorrådet nedsatte en 

bestyrelse, som udgiver Pensionistavisen. Kommunen giver et tilskud til udgivelsen af 

Pensionistavisen, som i de første 9 år har været tilstrækkeligt. Det har nu ændret sig, fordi både 

trykning og distribution er blevet dyrere. Det har betydet, at vi anmoder om en forhøjelse af 

tilskuddet fra 210.000 kr. til 250.000 kr. på årsbasis. 

Kurser: 

Kommunen opfordres til fortsat at holde kurser for folk med kroniske lidelser, herunder folk med 

flere kroniske lidelser, - en gruppe, som bliver større og større.  

Fredericia, d. 4. september 2020 

På vegne af Seniorrådet 

Venlig hilsen 

Flemming Larsen    
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Fra: Christian Laursen Ellekrog

Sendt: 6. september 2020 22:08

Til: Birte Jensen

Emne: Høringssvar LMU Frederiksodde Skole

Kategorier: Afsendt til autojournalisering: [2020 / 5263] - Høringssvar - Budgetforslag 

2021-2024 (digital høringsproces)

Høringssvar budget 2021 fra medarbejdersiden på Frederiksodde Skole

Som medarbejdere vil vi altid gerne inddrages i processer, som kan have en afgørende betydning for den 
måde, vi løser vores opgave på. Det giver de bedste resultater og den bedste udmøntning i sidste ende. Vi 
føler Fredericia kommune generelt har et højt niveau af medarbejderinddragelse. Det er en respekt for de 
faglige professionelle, der skal udfylde den ramme et budget udstikker. I år med fremlægningen af et 
basisbudget er opgaven noget sværere. Det er svært gennemskueligt hvilken betydning og retning 
budgettet tager i år. Vi kan godt komme med en masse ønsker og forhåbninger, men det er i vores øjne 
ikke så meget en høring, men nærmere en inddragelse af ønsker. Det er ikke sikkert, det er hensigten at 
gøre processen mere uigennemskuelig, men som medarbejder står man med følelsen af dette. Det er 
svært at sammenligne, og forudse konsekvenserne. Når det er sagt, er vi godt tilfredse med at være 
medarbejder i en kommune med en sund økonomi, som bliver sat fuldt i spil i forhold til service- og 
anlægslofter. Vi må så med vores input pege på prioritering af denne.

Sidste år blev der lavet en analyse af Frederiksodde skole, og den manglende plads, der er på flere 
afdelinger. Udover at man satte penge af til denne analyse, har udvalgte medarbejdere givet input til 
arkitektfirmaet. På baggrund af dette er det samlede behov for anlæg i denne forbindelse på den gode 
side af 30 millioner, hvis man vil prioritere et udviklende læringsmiljø. Vi mener børnene på byens 
specialskole fortjener et læringsmiljø, de kan udvikles i. Det er børn med svære vanskeligheder, der ofte 
har oplevet store nederlag i gennem deres skoletid. Disse børn fortjener en god skole, hvor det ikke er 
omgivelserne, der giver begrænsningerne, men tværtimod understøtter muligheden for at kunne lykkedes. 
Man kan ikke blive ved med at sende børn til en skole med pladsmangel, hvor de ikke kan udfolde sig, og 
deres muligheder for succes begrænses af bygninger og lokaler. Forældrene fortjener at politikerne følger 
op på de analyser, der bliver lavet, og der kommer handling på. Og de ansatte fortjener, at deres arbejde 
med børnene, får de omgivelser det fortjener. Der må og skal ske noget. 

Vi vil i denne forbindelse godt gøre ekstra opmærksom på vores forbindelse med Stendalen. Hvis man skal 
tænke 0-18 års perspektiv, er det vigtigt at vi fastholder den gode tilknytningsmulighed til Stendalen, om 
man vælger en renovering og udbygning af det allerede eksisterende eller en helt anden løsning. 

Børnetal og mængde justeringer på det overordnede budget betyder ikke nødvendigvis noget for den 
egentlig drift for Frederiksodde, da der betales pr. barn, der er indmeldt på skolen. Men det gør det så 
alligevel. Hvis vores kollegaer på de andre skole i byen reduceres i midler til at løse deres opgave via disse 
værktøjer. Samtidig med at vi har det stabile antal elever på Frederiksodde, som vi oplever at have, så vil 
færre børn få muligheden for den rette placering, og muligheden for et specialtilbud. Vi vil appellere til at 
være opmærksomme på den generelle økonomiske tildeling, så alle børn i videst muligt omfang sikres det 
rette tilbud i Fredericia. 

Takststigninger på forældrebetalingen kan vi generelt godt have en forståelse for, så længe man holder en 
opmærksomhed på de forældre, der af økonomiske årsager kan have svært ved at vælge et fritidstilbud til 
deres børn. En opfordring til at kigge på mulighederne for dem, og evt. give endnu bedre muligheder, så 
alle børn får muligheden for at gå i et godt fritidstilbud, uden at det skal være en økonomisk overvejelse for 
forældrene.
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Overordnet set er det for medarbejderne på Frederiksodde væsentligt at se hvordan prioriteringer på 
folkeskole- og fritidsområdet også skaber muligheder for dem. De projekter og de udviklingsarbejder, der 
skal i gang, skal også give mulighed for vores elever. Det kan godt være de skal tilpasses den ramme vi 
driver skoler indenfor, men de skal indtænkes og prioriteres, så medarbejderne får mulighed for at arbejde 
med vores mission, om at skabe livsduelige unge mennesker, der kan bidrage til det samfund, de skal ud i.

Medarbejdersiden på Frederiksodde Skole.
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2021-2024 (digital høringsproces)

Høringssvar fra medarbejdersiden i FMU Børn og unge. 

Først og fremmest kan vi som medarbejdere glæde os over at være en del af en kommune, som 

har en sund og stærk økonomi, på samme tid mener vi, at dette forpligter. Alle mulige 

ressourcer skal sættes i spil. Vi skal sikre et højt niveau i alle miljøer og indsatser omkring børn 

og unge, fra barnets første møde med institutionerne og frem til starten på deres voksenliv. Det 

vil vi, som ansatte i Fredericia kommune, arbejde for at udfylde denne ramme, og levere det der 

skal til. På baggrund af dette, er det i årets fremlægning af basisbudgettet blevet svært og 

mere problematisk at komme med kvalificerede medarbejdervinkler på hvordan, det endelige 

budget kan se ud. Vi kommer i for høj grad til at komme med nogle overordnede bud, og mister 

derfor muligheden for at kvalificere mere specifikke indsatser, til gavn for den egentlige 

opgaveløsning. Når det er sagt, så betyder det ikke, at vi ikke kan komme med kvalificerede bud 

på, hvordan vi ser midlerne prioriteret. Vi kunne blot ønske os en lidt mere specifik ramme, som 

vi normalt oplever. Det giver langt bedre mulighed for samarbejde fra det politiske niveau og 

helt ned på medarbejderniveau.  

Servicerammen: 

Børnetal og mængdereguleringer er en afgørende faktor for serviceniveauet. I den forbindelse 

vil vi gerne gøre opmærksom på, at en justering af disse, i forbindelse med den overordnede 

tildeling, ikke nødvendigvis sikrer det samme serviceniveau. At der er x antal børn færre i 

Fredericias institutioner, skoler og fritidstilbud er ikke lig med en mindre udgift. Talmæssigt i et 

regneark vil der være et lighedstegn, ingen tvivl om det. Men det koster ikke mindre at en klasse 

har 1-2 færre elever, eller at en stue på en daginstitution har samme antal færre børn. Derfor vil 

man komme til at opleve en forringelse af serviceniveauet, hvis man uden overvejelse justerer 

disse tal til, som et basisbudget vil gøre. Vi vil derfor opfordre kraftigt til, at man laver en reel 

vurdering af de økonomiske tildelinger omkring børnetal og mængdereguleringer. Vi ser i stedet 

gerne at man fastholder eller øger tildelingen og sikrer serviceniveauet, og endda forbedrer 

serviceniveauet. Et generelt løft i tildelingen pr. barn og elev, vil sikre at alle oplever et 

forbedret tilbud og ikke udvalgte grupper, som vi ofte har oplevet. På den måde sikrer vi den 

bedst mulige kvalitet for flest mulige. 

Statens beslutninger omkring minimumsnomeringer på daginstitutioner og 

”folkeskolemilliarden” til ansættelse af lærere i skolerne, mener vi skal fremgå tydeligt og 

gennemskueligt i budgettet. Hvor og hvordan bruges disse midler. Pengene skal sikre reelle 

stillinger i instutioner og på skolerne. Børn og unge skal mærke der kommer flere medhjælpere, 
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pædagoger og lærere, der varetager kerneopgaven omkring dem. Vi forventer man politisk har 

en fokus på dette og sikrer i budgettet, at det tydeligt udmøntes i nye stillinger. 

 

En sidste opfordring omkring servicerammen er, at der følges op på de tiltag i budget 2020, der 

endnu ikke er færdigimplementerede, så de ikke blot forbliver noget man vedtog, men som 

aldrig blev til mere. En del af sidste års budget havde fokus på fritidsområdet, men grundet div. 

forhindringer omkring covid-19, direktionsstilling etc. er denne proces langt fra kommet der til, 

hvor den burde. Det har vi forståelse for, men forventer, at der er en ramme til at kunne 

gennemføre allerede vedtagende udmøntninger. 

 

Anlægssiden: 

I forhold til anlæg handler det for os at se, at få fulgt op på de analyser, der er lavet for området. 

Hvert distrikt er analyseret i forhold til omkostninger til vedligeholdelse af skoler og 

institutioner. Der mangler massiv investering i bygningsmassen, for at opnå en standard på 

bygningerne, så vi undgår en dyrere og pludselig opståede regning midt i et regnskabsår. Hvis vi 

ønsker at tilbyde nogle udviklende miljøer i dagtilbud, skoler og fritid, så skal man have set på 

en renovering. Det skal ikke kun være vedligehold, men en reel renovering med pædagogiske 

og læringsmæssige hensyn, så medarbejderne ikke begrænses af utidssvarende bygninger. Lad 

os få sat fokus på de gode læringsmiljøer, på de udviklende omgivelser, og bruge anlægsmidler 

til at lave et kvalitetsløft til gavn for børn og unge.  

 

En ny daginstitution og etablering af en ny skole er jo netop en måde at få bygninger og 

opgaveløsning til at spille bedre sammen, det kan vi kun bakke fuldt op om. Det vil give 

området et fortjent løft. Man skal dog i denne proces ikke glemme den resterende 

bygningsmasse, den har jo stadigt et presserende behov. Ny institution og skole kan derimod 

danne baggrund for, hvordan man tænker udvikling og læring ind i renoveringen af de 

eksisterende bygninger.  

Ligesom på servicerammen skal man huske at følge op på de projekter, der endnu ikke er i mål. 

For flere år siden begyndte man renovering og forbedring af indeklimaet på skoler og i 

daginstitutionerne, denne proces er ikke færdig. På samme måde forventer vi, at man forholder 

sig til dette i en evt. renovering af bygningerne.  

  

Erfaringer og nye løsninger: 

Covid-19 har fyldt stort set alt i 2020, og sat sine spor overalt. Projektet omkring 7000 stemmer, 

inddragelse af borgere og medarbejdere, opsamling af ideer og tiltag etc., skal, efter vores 

overbevisning, også sætte sig spor overalt i Fredericia kommune og i opgaveløsningen. En 

kæmpe andel af tilbagemeldingerne i 7000 stemmer, var på børne- og ungeområdet. Derfor skal 

det også kunne ses i et budget for 2021, at der var en markant tilbagemelding på dette område. 

Vi har i det følgende skitseret de erfaringer, vi mener bør have plads i fremtidens opgaveløsning 

for børn og unge: 

 

Mindre grupper på dagtilbud, skole og fritid har givet mere ro, en oplevelse af færre konflikter, 

og en mulighed for at alle børn føler sig set og hørt, en følelse af omsorg, og et kæmpe 

kvalitetsløft. Det er et omkostningstungt indsatsområde, men måske også den indsats, der i 

sidste ende sikrer det gode børne- og ungeliv for alle. 
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På samme tid er der også en masse erfaringer der ikke koster likvide midler at investere, men 

som er en investering i arbejdsmiljøet for medarbejderne, og som i sidste ende giver den gode 

opgaveløsning til gavn også for kerneopgaven. Lad os få sat fokus på hjemmearbejde som noget 

alle har mulighed for, så længe arbejdet tillader det, det giver fleksibilitet og frihed for 

medarbejderne. Lad os få set på i hvilken grad dokumentering er nødvendig, og at denne 

ressource i stedet kan bruges til at lave god undervisning og pædagogisk praksis 

som understøtter børns udvikling og få kerneopgaven sat i centrum.  

Lad os bruge de ”opdagede” digitale muligheder til at mødes mere effektivt og fleksibelt, de 

steder hvor netop denne form giver mening, og behold de traditionelle møder, når opgaven 

kalder på dette.  

Vi taler ofte om at komme tilbage til normale tilstande. Vi skal måske i højere grad tale om at 

bruge erfaringerne fra denne tid og komme frem til en ny tilstand. En tilstand hvor vi 

forpligtiger hinanden på, at den enorme kreativitet, der opstod på hele børne- og ungeområdet, 

opstod fordi medarbejderne havde en ramme, der muliggjorde det. Lad os til dels fastholde 

elementer af denne ramme fremadrettet, holde fokus på kerneopgaven og sammen sikre en 

kvalitet for børn og unge i Fredericia.   
 
Hilsen 
Medarbejdersiden i FMU. 
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Høringssvar fra medarbejdersiden i HMU til 1. behandlingsbudgettet for 2021 med overslagsår.   

   

Den anvendte budgetproces har været vanskelig, da den ikke giver os medarbejdere, interesseorganisationer 

eller borgere mulighed for at se ind i de tanker og ideer der rører sig politisk. Vi kan ikke kommentere på 

eventuelle positive så vel som negative konsekvenser, der vil komme ud af de politiske tanker, ideer 

og i sidste ende beslutninger, som vil blive en del af vores arbejdsplads. 

 

Besparelser på eksterne konsulenter 

Vi ser gerne, at der kommer en gennemsigtighed og konsensus i brugen af eksterne konsulenter 

rundt om i kommunen. Vores bekymring er, at hvis den fastlagte besparelse på eksterne 

konsulenter ikke kan realiseres, vil konsekvensen være besparelser i medarbejderstaben, og 

dermed et fald i serviceniveau. 

 

Drift   

Vi hilser velkommen, at der investeres massivt i anlæg, men ser også en problemstilling når der 

renoveres og bygges nyt. Det opleves, at når der udbygges på lokationer, så glemmer man at 

tilfører midler til bl.a. vedligehold drift og rengøring.   

   

Nogle renoveringer laves med energilån, og lån skal jo tilbagebetages.  Det ser dog ikke ud til, at der 

er afsat midler til tilbagebetaling.   
 

Renovering  

Vi ser gerne, at der tænkes en fortsat indsats for at få vores matrikler moderniseret. Det vil få stor 

betydning for de der anvender bygningerne – tænkt som både byens borgere og ansatte.   

   

7000-stemmer   

Vi hæfter os ved resultaterne fra 7000-stemmer, og at der ligeledes er stor politisk interesse i, at 

anvende den nye viden til fremtidens Fredericia.  

 

Det digitale møde med og mellem borgere, elever og medarbejdere er positivt modtage, så måske 

er det tiden, at der udarbejdes en digitaliseringsstrategi for Fredericia Kommune? En strategi der 

både viser vejen på kort- og lang sigt. Når vi siger digitalisering, dækker det over alle begreber, som 

digitalisering, velfærdsteknologi, robotter og automatisering.    
 

Styrkelse af rengøring i hele kommunen under covid-19. Efter vores bedste overbevisning vil 

fastholdelse af det høje rengøringsniveau, have en positiv effekt på et bedre arbejdsmiljø for de 

ansatte og et bedre miljø for borgerne og beboerne. 

 

Ro og tid til arbejdet, færre forstyrrelser, færre møder – medarbejderne har tilkendegivet at det er 

godt med hjemmearbejde, om ikke hele tiden, så som en god mulighed i perioder. At kunne arbejde 

uforstyrret med dagens opgaver uanset, om man er på arbejdspladsen eller hjemme opleves 

positivt for arbejdsmiljøet.  

 

Med nye måder at arbejde på fx digitalt og hjemmearbejde, venter også nye arbejdsmiljøopgaver. 

Det nye skulle gerne bidrage til et bedre arbejdsmiljø, med alle de fordele et sådant har, og ikke blot 

skabe en ny stressfaktor. 
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På vegne af medarbejdersiden i HMU 

Helle Andersen 

Næstformand 
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Høringssvar til Budget 2021 fra Fredericia Lærerkreds. 

Fredericia Lærerkreds har en forventning om, at der  forud for eller i forbindelse med de politiske 

forhandlinger gives mulighed for en dialog, der kan kvalificere og perspektivere den politiske 

beslutningsproces, vi står til rådighed for hele Fredericia byråd. 

Fredericia Lærerkreds bifalder Fredericia Byråds beslutning i budget 2020 om at ”Folkeskolen skal være det 

naturlige førstevalg”. Det er vores klare opfattelse og forventning, at der som opfølgning og 

implementering af denne beslutning er brug for økonomiske ressourcer på alle folkeskoler. Folkeskolerne i 

Fredericia er økonomisk pressede, det gennemsyrer den hverdag som eleverne og lærerne oplever hver 

eneste dag. Med en udvidet serviceramme, en stor anlægsramme og en kommunal økonomi med 

muligheder er det nu muligt at investere i folkeskolen – i eleverne i folkeskolen. 

Budgetforslaget, som det er fremlagt, har vi følgende kommentar til: 

• Mængdereguleringen af Folkeskolen udhuler langsomt, men sikkert mulighederne for at give 

eleverne den bedst mulige undervisning. Når der bliver en elev mindre i en klasse kan en skole ikke 

spare den gennemsnitlige elevudgift væk. Læreren, lokaleudgiften, ledelsen mv er stadigvæk det 

samme uanset antallet af elever i klassen. Efter nogle års salaminedskæringer via 

mængdereguleringen må vi gentænke dette, alternativt finde en ny økonomitildelingsmodel, den 

kunne f.eks. basere sig på antal klasser og elevtal. 

Fredericia Lærerkreds har følgende forslag, der kan bidrage til Byrådets beslutning om en folkeskole som 

det naturlige førstevalg: 

• Fredericia Kommune har tidligere investeret i dagtilbud, indskoling og mellemtrinnet, nu er det tid 

til udskolingen. Det kan gøres med flere lærere for at styrke udviklingen af den attraktive skole i 

udskolingen, og/eller for at sikre den faglige trivsel hos alle eleverne, gerne med erfaringerne fra 

elevløftet. Vi kan på den måde sikre en positiv proces med flere muligheder for at nå godt i mål 

med den attraktive udskoling. Vi kan ligeledes ved en investering(som man gjorde på UBS i forhold 

til elevløft)sikre en langt bedre faglig trivsel, og på sigt bedre prøveresultater i Fredericia Kommune. 

Kvalitetsrapporten giver en tydelig indikator på, at der skal handles nu. Det pædagogiske 

udviklingsarbejde starter nu, det fortjener at blive bakket op af en øget ressourcetildeling. 

 

• Klassekvotienten, den er for høj i Fredericia, den skal ned. Elevernes trivsel og udbytte af 

undervisningen hænger sammen med klassekvotienten, det viser tiden med Corona skolen ganske 

tydeligt. Samtidigt er den høje klassekvotient en for flere og flere forældre en afgørende faktor i at 

vælge privatskolerne til. Vi skal have stoppet denne udvikling, det gøres blandt andet ved at 

investere i lavere klassekvotienter. Ganske enkelt lad fire klasser med 28,28,27,27 blive til fem 

klasser med 22 elever. Invester ved skolestart og ved overgangen fra 6. til 7. klasse. 
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• Corona erfaringerne med fokus på hygiejne og øget rengøring har bidraget til et markant bedre 

arbejds- og undervisningsmiljø. Det ligger lige for at fortsætte denne investering med eller uden 

Corona i vores samfund. 

 

• Fjernundervisningen, som nødundervisning, blev alle lærere kastet ud i nedlukningsperioden, det er 

oplagt at indsamle erfaringerne og igangsætte en udviklingsproces via et efter- 

videreuddannelsesprojekt for lærerne. Lad fjernundervisningen blive et didaktisk redskab og 

variationsform i værktøjskassen for alle lærere og dermed for alle elever. 

 

• Efteruddannelse nu! I en lang periode har penge fra undervisningsministeriet ligget og samlet støv i 

Fredericia Kommune, de skal nødig gå til spilde. Vi må i gang med linjefagsefteruddannelsen, jo før 

jo bedre. Uddannelsen er gratis via de statslige penge, og med en bevilling til vikarer, kan vi også 

komme tættere på at opfylde de statslige krav til linjefagsuddannede i Fredericia. Det kunne gøres 

ved, at fastansatte fik en pulje vikartimer på skemaet, så var det kendte ansigter, der vikarierede 

under uddannelsen. Langt bedre end tilfældige gymnasieelever, der skal tjene til udlandseventyret. 

Eleverne i Fredericias folkeskoler har krav på veluddannede lærere i alle fag i hele skoletiden. 

 

• Kirstinebjergskolen og særligt afdeling Havepladsvej er udfordret. Det er den i forbindelse med 

meget dårlige fysiske rammer grundet manglende vedligeholdelse i en årrække, og ikke mindst 

fordi skolen også består af kælderlokaler. Rammer som er ekstremt dyre at gøre noget ved, der kan 

måske slet ikke gøres noget ved kælderlokalerne. Skolen som sådan har udfordringer i forhold til at 

holde sit elevtal, og der er brug for ny positiv energi til alle i og omkring skolen. Planerne om en ny 

skole(et fyrtårn for både Kirstinebjerg og folkeskolen i Fredericia) i eller ved Kanalbyen kan ikke 

sættes i gang for tidligt. Coronatidens store investeringspakker må også betyde, at der kommunens  

anlægsbudget er skabt plads til en ny folkeskole.  

 

• Fredericia Kommune er i gang med at renoverer skolerne, så de kan leve op til de anbefalede krav 

til CO2. Det er essentielt, at fortsætte denne renovering af hensyn til elevernes undervisningsmiljø 

og lærernes arbejdsmiljø. Der er evidens for, at indeklimaet har stor påvirkning for elevernes 

indlæringsevne! Oven i dette kommer erfaringerne fra Covid 19 med smitterisiko, hvis ikke luften 

udskiftes. Det er helt nødvendigt, at fortsætte renoveringen i næste budgetår. Dette skal naturligvis 

gøres klogt samtidig med en renovering i forhold til at skabe attraktive læringsmiljøer på alle skoler. 

Analysen af bygningsmassen i folkeskolen taler sit tydelige sprog. 

 

• Fredericia Kommune og Fredericia Lærerkreds indgik i 2014 et forståelsespapir, som i 2015 blev 

udviklet og tilpasset til en forståelsesaftale. Aftalen har sikret, at ledere og lærere ikke skal bruge 

tid og energi på spørgsmål om arbejdstid, men kan koncentrere sig om kerneopgaven i folkeskolen. 

Forståelsesaftalen må nu blive efterfulgt af en decideret arbejdstidsaftale, særligt når der nu 

endelig er opnået enighed om en central arbejdstidsaftale. En central aftale med en lokal vinkling 

baseret på forståelsesaftalen vil være vigtigt for, at lærerene og lederne fortsat kan koncentrere sig 

om den pædagogiske opgaveløsning på skolerne. En ny arbejdstidsaftale vil samtidigt være et godt 

grundlag for både at fastholde engagerede og uddannede lærere i kommunen, samtidig med at 

rekrutteringen fortsat kan ske blandt engagerede og uddannede lærere fra andre kommuner. Vi 
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kan fastholde og udvikle opgaveløsningen i folkeskolen i Fredericia til gavn for både børn og 

forældre. 

 

Mvh 

Per Breckling 

Fredericia Lærerkreds 
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Høringssvar fra skolebestyrelsen på Frederiksodde Skole 

  

Høringssvar til budget 2021: 

Vi henviser til tidligere indgivne forslag fremsendt i juni måned. 

For Frederiksodde Skole er det væsentligt, at der træffes beslutning om de fysiske rammer for 

skolen. Skolens rammer er under massivt pres. Derfor ser skolebestyrelsen frem til en udmelding 

og tydelig retning ang. dette i det kommende budget.  

Der har været en inddragende proces med arkitektfirma, som vi selvfølgelig er meget nysgerrige 

på at få lov til at se høre mere til. 

 Stendalen og Frederiksodde Skole hænger uløseligt sammen i et 0-18 års perspektiv. Derfor er det 

vigtigt, at Stendalen tænkes med, når rammerne ændres for Frederiksodde Skole. 

 

På vegne af Frederiksodde Skoles skolebestyrelse 

Mia Bigum Rix Nielsen 
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Høringssvar Stendalens bestyrelse. 

Stendalen og Frederiksodde Skole hænger uløseligt sammen i et 0-18 års perspektiv. Derfor er det 

vigtigt at Stendalen tænkes med, når rammerne ændres for Frederiksodde Skole. 

Vi har en generel bekymring over det faldende børnetal i de kommende år i Fredericia.  

I Stendalen oplever vi generelt at børnetallet er faldende på vores almenpladser. Vi er selvfølgelig 

opmærksomme på, hvilken indflydelse det vil det få for det kommende driftsbudget.  

Det er vigtigt for bestyrelsen, at vi fortsat har mulighed for at være en handikapintegreret 

børnehave.   

 

På vegne af Stendalens bestyrelse 

Anne-Louise Karstoft 
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Høringssvar Stendalens LMU 

Stendalen og Frederiksodde Skole hænger uløseligt sammen i et 0-18 års perspektiv. Derfor er 
det vigtigt at Stendalen tænkes med, når rammerne ændres for Frederiksodde Skole. 

Vi har en generel bekymring over effekten af det faldende børnetal i de kommende år i 
Fredericia.  

I Stendalen oplever vi generelt, at børnetallet er faldende på vores almenpladser. Vi er 
selvfølgelig opmærksomme på, hvilken indflydelse det vil det få for det kommende 
driftsbudget. 

 

Pa vegne af Stendalens LMU 

Ruth Primdahl Lorentsen Larsen 

35



 

 

Økonomi og Personale 

 

2. september 2020 

 

Ø&P|  Fredericia Kommune Side 1 af 1

FMU ØKONOMI OG PERSONALE - 
MEDARBEJDERSIDEN 

HØRINGSSVAR 

  

 
 
FMU Økonomi og Personale ser med tilfredshed på, at der endelig er sat 

gang i renovering af rådhuset, og at man samtidig løser de alvorlige 

indeklimaproblemer, der er i Sydfløjen.  

Når man på den måde har besluttet at bevare rådhuset og renovere det, vil 

det være naturligt, at de fremtidige budgetter afspejler dette. Således at der 

afsættes tilstrækkelige midler til almindelig løbende drift og vedligehold af 

bygningerne samt de tekniske installationer, men også så der i de 

kommende år afsættes midler til at opgradere resten af rådhuset til nutidig 

standard for moderne kontorarbejdspladser.  

I en corona-virkelighed burde man også vurdere, om ikke alle rådhusets 

døre til gangarealerne kunne opgraderes, så døråbning mv. kan gøres 

håndfri ligesom toiletforholdene også kunne trænge til en opgradering med 

eks. berøringsfri armaturer, automatiske lyskontakter mv.  

Herudover kan vi i budgettet se, at der er afsat midler i 2020/2021 til 

renovering af rådhuset, men der opfordres til, at der også afsættes midler i 

budget 2022/2023 til fortsat renovering. 

FMU Økonomi og Personale er opmærksomme på, at der er tale om at 

basisbudgettet er en teknisk fremskrivning af sidste årsbudget. 

FMU Økonomi og Personale skal dog opfordre til, at såfremt der i 

processen fremkommer input til ændringer eller nye tiltag, som kan få 

direkte betydning for kommunens ansatte, bør der være en høring om de 

konkrete ændringer eller nye tiltag.  

 

Venlig hilsen 

FMU Økonomi og Personale - medarbejdersiden 
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Fredericia 4.9.2020 

 

Høringssvar - Forældrebestyrelse Kirstinebjerg Distriktet Dagtilbud 

Forældrebestyrelsen vil gerne anerkende Fredericia Kommune for, at have god balance i 
økonomien. Det vidner om god styring. Dette skaber ro og tryghed for alle således fokus kan 
rettes på den gode kerneopgave. 

Vi har oplevet stor positivitet, fællesskab og nye muligheder under Coronaen i foråret. Der er 
opnået gode erfaringer i en anderledes hverdag. Vi bifalder, at der har været frigivet rigtig 
mange midler til renovering af bygninger og indkøb af inventar. Samtidig kunne vi dog ønske, 
at vores opsparede spar/lån midler blev frigivet da de bl.a. var sparet op til inventar i vores 
dagtilbud. Det ville kunne gøre, at vi fik indkøbt de sidste ønsker. 

Der har været mange ændrede indholdsmæssige kvaliteter i hverdagen men vi kan dog ikke 
komme udenom, at der også er økonomi i ny og forbedret praksis. Vi vil i vores høringssvar 
også tillade os, at beskrive ønsker som kræver økonomi. 

Pædagogiske Coronaerfaringer 

Hverdagen under Coronaen har været oplevet væsentlig anderledes på den gode måde. Den 
har været præget af ro, nærvær og tid til fordybelse sammen med vores børn. Det 
pædagogiske personale har oplevet mere trivsel og færre konflikter blandt børnene. Der har 
være tid til de nære ting fordi personalets arbejdstid primært er lagt ude i praksis. Det betyder 
ikke, at personalet ikke fremover skal have mulighed for god forberedelse. Det er blot et 
udtryk, at et løft i normeringen kan skabe nye betingelser og styrke de pædagogiske 
læringsmiljøer. 
Kommunale og nationale projekter har været lagt på stand by. Dette har bidraget til mere ro i 
hverdagen. Så et ønske om færre projekter i fremtiden. Hellere fordybelse end halvhjertet 
engagement som ikke altid skaber den ønskede effekt. 
Mindre dokumentation er også et ønske. Kan vi med mindre dokumentation opnå det samme 
resultat?. Institutionerne oplever ikke altid, at alt denne dokumentation kommer børnene til 
gavn. Dokumentation må aldrig blive et spørgsmål om, at aflevere noget for ”lærerens skyld”. 
Det må og skal kun anvendes hvis det bidrager til børnenes trivsel og udvikling. Personalet 
har et stort ønske om, at reducere ”pc pædagogikken”. Det vil bestyrelsen gerne bakke op om 
gennem forenkling. 
 
Mere rengøring 

Den ekstra rengøring og ansættelse af Corona-assistenter har været en af de største 
øjenåbnere for os. Vi har set hvor stor effekt ekstra rengøring har haft for de fysiske rammer, 
indeklimaet, æstetikken og sygefraværet blandt børn og personale. Alle bemærker og 
kommenterer dette meget positivt. 
Det er derfor et stort ønske om der politisk kunne prioriteres mere rengøring i hverdagen i 
vores dagtilbud og dermed udnytte den kæmpe effekt det har på så mange områder. 
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Et lavere sygefravær blandt personale kunne medfinansiere disse ekstra udgifter, som mere 
rengøring ville medføre. 
 
Opgradering af de fysiske rammer 

Selvom det har dryppet mange steder i kommunen og også i Kirstinebjerg, i forhold til 
renovering af vores fysiske rammer, så er der lang vej endnu. Mange års manglende og 
løbende vedligehold har medført et stort efterslæb. Fra Kirstinebjerg blev der før ferien 
indsendt et større dokument med en afdækning af renoveringsbehov. Som bestyrelse tænker 
vi, at det har en betydning for forældres valg af institution og oplever og hører det bl.a. er en 
begrundelse for, at vælge private dagtilbud til. Vi kan ikke sælge os selv på lækre rammer og vi 
kan lave rigtig meget kvalitetspædagogik uden effekt og vi mener tingene hænger sammen. Vi 
vil gerne være konkurrencedygtige. Vi har brug for, at blive valgt til i Kirstinebjerg i de 
kommende år med lavere børnetal i både skole og dagtilbud. 
 
Udendørsvaske 

De fleste dagtilbud fik opsat udendørsvaske fra genåbning og frem til sommerferien. Det har 
bidraget til et stort ønske om, at alle dagtilbud får monteret udendørsvaske på legepladserne. 
Det er blevet naturligt for børnene med god håndhygiejne og det kan sagtens foregå ude. Det 
vil desuden skåne fejning og gulvvask indenfor når der ikke hele tiden er trafik ud og ind. 
 
Grovgarderober 

Vil ligeledes været et godt supplement til rengøring når børnene har en grovgarderobe til alt 
det beskidte og våde tøj. Det vil også forbedre indeklimaet uden fyldte garderober med vådt 
tøj, høj luftfugtighed, glatte og våde gulve m.m. 
 
Øgede mælkeudgifter 

Dagtilbud har pligt til, at følge gældende retningslinjer for småbørn og kost. Det betyder, at 
alle børn i dagtilbud uanset om der betales til frokostordning eller ej skal tilbydes mælk hver 
dag. Dette har givet en øget merudgift i en i forvejen presset børneramme som gennem årene 
er reduceret væsentligt på grund af diverse omprioriteringsbidrag. Beløbet til mælk skal 
findes i normbudgettet. En inst. med 4 børnegrupper, har typisk en årlig udgift til mælk på 12-
15.000 kr. det svarer til ca. 10% af den samlede børneramme. 
 
Belysning 

Kirstinebjerg Distriktets afdelinger er alle af ældre dato. Det er også lysarmaturerne. Mange 
kan ikke udskiftes til mere bæredygtig LED belysning. Flere afdelinger har fået undersøgt om 
de gamle armaturer giver arbejdslys nok for børn og personale og det har vist sig at disse ikke 
er tidssvarende. LUX tallene ligger i den lave ende. Effekten af for dårlig belysning er 
hovedpine, træthed, højere sygefravær m.m. 
En komplet udskiftning af belysningen i en alm. størrelse institution beløber sig til en udgift 
der ikke kan dækkes inden for det almindelige budget og det vil tage op til 7 år, at tjene 
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udgiften ind. Eftersom det ikke er muligt, at spare op til større anskaffelse bliver dette aldrig 
en mulighed. 
 
Pedeller 

Institutionerne har et kæmpe ønske om en pedelordning. De har ikke ligesom på skolerne en 
ansat til, at varetage bygningsmæssige opgaver og småreparationer. Det betyder store 
udgifter til eksterne håndværkere. 
Intet pædagogisk personale har en håndværksmæssig baggrund – Ej heller lederen som er 
denne der har ansvaret for afdelingen. Vi kunne foreslå en distriktspedel der kunne varetage 
funktionen i alle afdelinger. 
Opgaverne kunne bestå af småreparationer på installationer og legepladser, udskiftning af 
elpærer og indkøb, energistyring, tilsyn af ABA og alarmer, brandmateriel og andre små 
opgaver som kunne aflaste Ejendomscenteret.  
 
IT-situationen 

Der er et stort efterslæb på IT i Dagtilbud. Rigtig mange pædagoger har forældede IPADs der 
ikke kan opdateres. Der er desuden udgifter til udskiftning af knuste skærme og øvrige 
reparationer. Det er et stort problem, at stå i venteposition om og hvornår der skal ske en 
udskiftning. Der har været et fokus på, at der skulle indkøbes Cromebook men vi stiller 
spørgsmålstegn ved om det er bedste løsning, for pædagogisk personale, fremfor almindelige 
bærbare Pcere. 
Touchskærme til ind- og udchekning af børn er også gamle og slidte. Flere steder med to 
skærme er der ikke købt ny skærm grundet en anskaffelsespris på 8000 kr. Her nøjes de med 
en skærm. 
 
 
På vegne af forældrebestyrelsen  
 
Martin Erdmann 
Formand 
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Erritsø 3. september 2020 

Høringssvar budget 2021-2024 fra distrikt Erritsø 
 

Efter at have gennemlæst budget 2021-2024, fremsendes her høringssvar fra distrikt Erritsø. 

Høringssvaret tager udgangspunkt i de ønsker vi fremsendte i juni 2020. 

 

Vi vil godt starte med at udtrykke en stor anerkendelse af det arbejde personalet i hele distriktet 

yder. De viser gang på gang, at de er klar til at løfte alle mulige former for opgaver og er 

omstillingsparate i de store forandringer vi bl.a. lige har været igennem. Vi oplever en høj 

faglighed og et engagement i alle børn. 

  

I Distrikt Erritsø har vi i lang tid været optaget af, hvordan der kan skabes nærvær og tid i 

børnehøjde i en presset hverdag. Vi har gentagne gange haft gode historier, hvor det børnene 

husker, er når legen bliver virkelig og de voksne har været deltagende. Det er vigtigt for os, at der 

er tid og voksne nok til at understøtte legen og give den liv.  

  

Vi oplever, at der stilles store krav til personalet i forhold til dokumentation og andre opgaver. Vi 

har fortsat nogle steder store børnegrupper til få voksne, en hverdag der opleves af forældre, som 

ikke værende rigtigt normeret.   

Vi har rigtig gode erfaringer med mindre børnegrupper, hvor der kan være et bestemt fokus, som 

er relevant for gruppen. Det er på alle måder blevet bekræftet i Coronatiden, hvor vi blandt andet 

har rigtig gode erfaringer med, at barnet for en god modtagelse, hvor der er en til en kontakt og 

nærvær fra morgenstunden.  

Så vores første og største ønske går på bedre normering. Dette til at beholde de gode erfaringer 

med afleveringssituationerne og skabe tid til arbejde i mindre grupper. 

De udgifter der har været til bemanding i forbindelse med Corona, viser i vores øjne, at distrikt 

Erritsø i forvejen havde for få hænder i hverdagen. 

 

Erfaringer fra Coronatiden viser ydermere at der har være betydeligt færre syge børn og 

medarbejdere. Vi er af den klare overbevisning, at rengøringsniveauet i pasningstilbuddene er 

værd at prioritere. En stabil hverdag med mindre fravær, vil være med til at løfte arbejdet med 

børnene og skabe tryghed for både børn og forældre.  

I distriktet opleves forbedring hos børn med kroniske sygdomme og der opleves samtidig færre 

sygedage hos børnene. 

Ønske nummer to er at opretholde det øgede rengøringsniveau og fokus på hygiejne. 

 

Ved gennemgang af regnskabet kan vi igen konstatere at vores dagpleje er underfinansieret, vi 

kan ikke pege på nogen form for overforbrug, det er et meget stramt budget vores dagplejere 

arbejder under. Ved opstart af nye dagplejere er der opstartsudgifter, som er svære at tage ud 

af budgettet. Det er tydeligt at de seneste års beskæringer med omprioriteringsbidrag – 

moderniseringsbidrag – nu velfærdsbidrag, hvor decentrale enheder har skullet løfte 

reduktioner i budget har ramt specielt hårdt i dagplejen. Dagplejen er en lille økonomi, der ikke 

har ejendomsbudgetter og lignende at tage reduktioner i tildeling fra. 

 

På vegne af dagtilbuddene i distrikt Erritsø 

 

Annette Pustelnik 
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LMU Jobcenter Fredericia 
 

 

Til byrådet 

 

 

 

 

 

Fredericia, den 7. september 2020 

 

 

Høringssvar vedr. Basisbudget - budgetforslag 2021-2024 

 

Medarbejdersiden i LMU Jobcenter Fredericia har drøftet det fremlagte basisbudget for 2021-

2024. 

 

Vi ser med stor tilfredshed, at det ser ud til, at den slidsomme proces med budgetlægningen for 

2020-2023 med retvisende budgetter, har haft en positiv indvirkning. Vi hæfter os særligt ved, at 

det - hvis man ser bort fra COVID-19 - ikke er væsentlige overraskelser ift det forventede 

regnskab. 

 

Det er en anden budgetlægningsproces og dermed høringsproces, vi får i år. Det er en meget 

anderledes proces. Vi er glade for, at vi bliver hørt, selvom vi har svært ved at se, hvad det er, vi 

bliver hørt i.  

 

Vi ser vores opgave som at bidrage til at kvalificere beslutningerne, der træffes af ledelsen - om 

det er den politiske eller administrative ledelse. Vi har dog konkret svært ved at se, hvilke 

beslutninger der skal kvalificeres ift basisbudgettet. Hvor er det, at I søger vores gode råd og 

faglige input? 

 

Set fra en politisk vinkel giver den åbne tilgang til budgetlægningen rigtig god mening. Det gør det 

dog en anelse kompliceret for medarbejderne, når MED-inddragelsen skal omsættes, da vi ikke 

har et klart billede af, hvordan budgettet kommer til at se ud. 

 

Derfor har vi valgt at komme med opfordringer til, hvilke emner, vi tænker, at I kan drøfte og 

sidenhen beslutte tiltag omkring.  

 

Overordnet set handler det om investeringer. Investeringer i beskæftigelsesområdet såvel som 

socialområdet.  

 

Vi mener, at der skal kigges på langsigtede investeringer på området, så der kan arbejdes med 

varige og holdbare løsninger, der giver mening og værdi for såvel borgerne som for kommunens 

økonomi. Investeringer i de beskæftigelsesrettede såvel som sociale tilbud vil kunne udbygge 

borgernes kompetencer og aktivitetsniveau. Det vil kunne give udvikling i de sager, hvor den 

virksomhedsrettede indsat langt fra er den eneste løsning på borgerens ledighed.  
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Vi mener også, at der skal investeres i formel kompetenceudvikling af medarbejderne, der 

arbejder på vores område. Det mener vi, vil højne kvaliteten og skabe resultater - individuelt og 

kollektivt. 

 

Den fælles modtagelse (visitation) af unge, der søger hjælp til forsørgelse, fungerer rigtigt godt. 

Samarbejdet med og nærheden til Ungdommens Uddannelsesvejledning og 

uddannelsesinstitutionerne i nærområdet er i den sammenhæng meget vigtig for at skabe 

succeserne. Vi foreslår derfor, at der afsættes penge i budgettet til, at ungerådgiverne i Jobcentret 

og Ungdommens Uddannelsesvejledning kan flytte ned i den anden fløj af Uddannelsescenter 

Fredericia, så indgangen og mødet med de unge bliver mere imødekommende og målrettet ift 

opgaven. 

 

Der opfordres til, at der sættes midler af til at forbedre arbejdsmiljøet i storrumskontorerne i 

Jobcentret med henblik på at forbedre det fysiske arbejdsmiljø. Det foreslås, at der iværksættes 

en undersøgelse af, hvilke særlige udfordringer, der er tale om, og hvordan man kan udbedre 

dem. 

 

Slutteligt kunne vi konkret forestille os, at der bliver afsat midler, som vores fagudvalg kan 

disponere over i en tæt proces og dialog med medarbejderne på de konkrete områder. Altså en 

ordning, hvor der ikke i budgetlægningsprocessen tages endeligt stilling til, hvad der er en god 

løsning.  

 

Vi ser frem til, at vi bliver inddraget i den kommende proces med den konkrete budgetlægning, 

når vi kender mere til, hvad I politisk er optaget af og kan opnå enighed om.  

 

God budgetlægningsproces. 

 

På vegne af medarbejdersiden i LMU Jobcenter Fredericia 

 

Jesper Nissen 
næstformand 
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FMU Social og Beskæftigelse 
 

 

Til byrådet 

 

 

 

 

 

Fredericia, den 7. september 2020 

 

 

Høringssvar vedr. Basisbudget - budgetforslag 2021-2024 

 

Medarbejdersiden i FMU Social og Beskæftigelse har på sit møde den 1. september 2020 drøftet 

det fremlagte basisbudget for 2021-2024. 

 

Vi ser med stor tilfredshed, at det ser ud til, at den slidsomme proces med budgetlægningen for 

2020-2023 med retvisende budgetter, har haft en positiv indvirkning. Vi hæfter os særligt ved, at 

det - hvis man ser bort fra COVID-19 - ikke er væsentlige overraskelser ift det forventede 

regnskab. At der er tilretninger og forhold, man har svært ved at styre - såsom enkeltsager - kan vi 

nok næppe slippe for. 

 

Det er en anden budgetlægningsproces og dermed høringsproces, vi får i år. Det er ikke 

nemmere - men anderledes. Vi er glade for, at vi bliver hørt, selvom vi har svært ved at se, hvad 

det er, vi bliver hørt i.  

 

Vi ser vores opgave som at bidrage til at kvalificere beslutningerne, der træffes af ledelsen - om 

det er den politiske eller administrative ledelse. Vi har dog svært ved at se, hvilke beslutninger der 

skal kvalificeres ift basisbudgettet. Hvor er det, at I søger vores gode råd og faglige input? 

 

Set fra en politisk vinkel giver den åbne tilgang til budgetlægningen rigtig god mening. Det gør det 

dog en anelse kompliceret for medarbejderne, når MED-inddragelsen skal omsættes, da vi ikke 

har et klart billede af, hvordan budgettet kommer til at se ud. 

 

Derfor har vi valgt at komme med opfordringer til, hvilke overordnede emner, vi tænker, at I kan 

drøfte og sidenhen beslutte tiltag omkring.  

 

Overordnet set handler det om investeringer. Investeringer i såvel social- og handicapområdet 

som beskæftigelsesområdet.  

 

Vi mener, at der skal kigges på langsigtede investeringer på begge områder, så der kan arbejdes 

med varige og holdbare løsninger, der giver mening og værdi for såvel borgerne som for 

kommunens økonomi. Investeringer i de sociale tilbud vil kunne udbygge borgernes kompetencer 

og aktivitetsniveau. Det vil på beskæftigelsesområdet kunne give udvikling i de sager, hvor den 

virksomhedsrettede (beskæftigelsesrettede) indsat langt fra er den eneste løsning på borgerens 

ledighed. Det kunne være sig, at arbejde på at hjemtage og udvikle flere specialiserede tilbud til 

de udsatte. 
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Vi mener også, at der skal investeres i formel kompetenceudvikling af medarbejderne, der 

arbejder på vores område. Det mener vi, vil højne kvaliteten og skabe resultater - individuelt og 

kollektivt. 

 

Konkret kunne vi forestille os, at der bliver afsat midler, som vores fagudvalg kan disponere over i 

en tæt proces og dialog med medarbejderne på de konkrete områder. Altså en ordning, hvor der 

ikke i budgetlægningsprocessen tages endeligt stilling til, hvad der er en god løsning.  

 

Vi ser frem til, at vi bliver inddraget i den kommende proces med den konkrete budgetlægning, 

når vi kender mere til, hvad I politisk er optaget af og kan opnå enighed om.  

 

God budgetlægningsproces. 

 

På vegne af medarbejdersiden i FMU Social og Beskæftigelse 

 

Jesper Nissen 
næstformand 
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Høringssvar fra medarbejder siden FMU Teknik & Miljø til budget 2021 med overslagsår 
 
Vi glæder os over at der er en sund og god økonomi i Fredericia Kommune. Vi glæder os over de mange fine 
tiltag, der er iværksat og andre der tænkes ind i byen de kommende år. 
 
Behandling af et fremskrevet budget, uden at kende de politiske visioner bag, giver os som medarbejdere 
mulighed for at sende vores egne tanker og mulige ideer til det budget som skal behandles politisk. 
 
Anlæg. 
Fredericia Kommune har iværksat et stort kommunalt anlægsprogram - ja måske det største kommunale 
anlægsprogram i hele Danmark. 
 
Medarbejderne i Vej og Park og Ejendomsafdelingen har i øjeblikket travlt med alle projekterne, men vi ved 
også, at der er nogle afledte effekter, som sætter andre afdelinger i Teknik & Miljø under pres. Der er et 
generelt højt arbejdspres, men især i Miljøafdelingen. Det er ikke kun de nye anlæg, men også det store 
fokus der er på miljø i almindelighed, der giver et øget arbejdspres. Vi vil derfor foreslå, at budgettet for 
2021 kommer til at indeholde et medarbejderløft til området. 
 
På samme måde vil vi slå et slag for, at driftsmidler altid indtænkes i renoverings- og anlægsprojekter, også 
fremover, hvor vi ikke har en rekord høj anlægsramme. Vi oplever at der udbygges med flere kvadratmeter, 
investeres i nye ventilationsanlæg, renoveres, bygges om og bygges nyt, men midlerne til at betale for mere 
rengøring, el, vand, varme, afdrag på lån og den almindelige vedligehold skal følge med.   
 
Tilbud. Arbejdsmarkedsindsats. 
Driftsafdelingen, Affald, Genbrug og Entreprenørgården – vi sender et signal til jer politikere om, at vi gerne 
stiller os til rådighed for en øget arbejdsmarkedsindsats. Vi er vant til at samarbejde med og hjælpe bor-
gerne, der har brug for et løft til at komme ud på arbejdsmarkedet. Det kunne eks. være jobtræning og an-
det. 
 
Covid-19 og 7000-stemmer 
Rengøring. Der skal lyde en stor tak for de mange nyansatte coronaassistenter, som har stået de ”gamle” 
fastansatte rengøringsmedarbejdere bi under forårets Covid-19 indsats. For rengøringsmedarbejderne står 
det klart, at vi har stor brug for den fortsatte indsats og hjælp på rengøringsområdet. Vi oplever at der er 
hårdt brug for coronaassistenterne, når vi skal nå det øgede serviceniveau. Vi anbefaler at besparelser på 
rengøring fra efteråret 2019 rulles tilbage. 
 
Vi ser også, at borgere og medarbejdere i 7000-stemmer har sat den øgede rengøringen højt på deres liste 
over ting der bør fastholdes.  
 
Vi sender vores opbakning til at byrådet bruger de indsamlede svar i 7000-stemmer til at forandre og ny-
tænke ud fra medarbejdernes og borgernes forslag. 
 
Et enkelt forslag: 
Vi foreslår at der afsættes midler til at afprøve gulvvaskerobotter. En afprøvning skal afdække og skabe 
gode erfaringer – både i forhold til kvaliteten af rengøringen, materiel, rengøring af materiel og reparatio-
ner. Tiltaget er ikke et effektiviseringsprojekt, men et projekt der måske frigiver tid til rengøring af andre 
ting. 
 
På vegne af FMU Teknik & Miljø 
Ken Wagnholt 
Næstformand 
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Høringssvar Budget 2021 - LMU Børn og Unge 
Mandag d. 7. september 2020 
 
Borgmesterens mere detaljerede budgetforslag har manglet de seneste par år. For udenforstående er det 
tekniske basisbudget svært at forså, og vi har derfor svært ved at forholde os til et så overordnet budget. 
 
Vi synes, at budgetprocessen bærer præg af stor uigennemsigtighed både for medarbejdere, borgere og 
interesseorganisationer. Dette bekymrer og undrer os! Det må være i alles interesse, at fordelingen af 
kommunens ressourcer er tydelig, så høringssvarene kan kvalificeres.   
  
Idet børnetallet er faldende vil fremskrivningen højst sandsynligt betyde færre ressourcer til Børn og Unge. 
Det vil med stor sandsynlighed påvirke serviceniveauet. Færre børn i en gruppe i dagtilbuddet eller i en 
klasse vil formentlig betyde lavere serviceniveau, hvis ikke der tilføres midler andre steder fra. I Fredericia 
har vi høje ambitioner i forhold til udvikling af læringsmiljøer for børn og unge. Denne ambition kan vi ikke 
se, om der er afsat ressourcer til i budgettet. 
 
Inspirerende og inkluderende læringsmiljøer afspejles også i de omgivelser der omkranser dem. Vi kan ikke 
gennemskue, hvor mange ressourcer der er sat af til, at disse læringsmiljøer understøttes og udvikles. Vi 
håber blot på, at der på både anlægssiden og driftssiden gemmer sig en pulje til understøttelse hertil. 
 
Med venlig hilsen 
LMU, Børn og Unge 
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                                                                                                          Fredericia d. 7.9.20 
 
Høringssvar til budget 2021 fra personalet på Fjordbakkeskolen 
 
Som vi også påpegede sidste år, så er håndværk- og designlokalerne på begge afdelinger 
utilstrækkelige i f.t. de krav der ligger for faget nu. Lokalerne bliver brugt i flere timer om 
ugen og det er et eksamensfag. Desuden vanskeliggøres undervisningen af lokalernes 
(håndarbejde og sløjd) fysiske placering i. f.t. hinanden. 
 
Kommunen har i dette skoleår fokus på “Den attraktive udskoling”. Udskolingslærerne er 
indkaldt til møder for at få visioneret og planlagt, hvorledes den attraktive udskoling skal se 
ud. Vi kan ikke se, at der er tildelt penge til, at det arbejde bliver gjort. Det er vigtigt, at der 
følger midler med til sådan et projekt, således at vi som folkeskole i Fredericia har et 
interessant tilbud med faglig trivsel ex. skolerejse/åben skole etc. og dermed bliver 
forældrenes første valg. 
 
I forbindelse med Corona har vi oplevet at vores udearealer til vores udskoling er 
mangelfulde. 
Vi har brug for flere borde/bænke sæt gerne overdækket, så vi undgår “våde” elever, bolde 
til leg og læring, afmærkninger til aktiviteter, en multibane med mulighed for forskellige spil, 
vi ønsker et udeareal der lægger op til bevægelse og socialt samvær,  da vi skal være en 
attraktiv udskoling. Dette hjælper vores elevråd gerne med til at få sat ideer og tanker på. 
 
De erfaringer vi tilegnede os under Corona, herunder det lave sygefravær ved både elever 
og personale efter genåbningen, kan bl.a. tilskrives den øgede hygiejne og rengøring. Dette 
foreslår vi videreført. 
 
Ligeledes har vores erfaringer fra Corona-tiden vist, hvor stor betydning det havde for 
elevernes trivsel, at klassekvotienterne var lave, og der var få lærere på hvert hold. Eleverne 
profiterede af den megen hjælp, den enkelte kunne få, og den meget større arbejdsro, der 
var på holdene. 
 
I forbindelse med Corona har vi oplevet, at der mangler efter- og videreuddannelse i det 
digitale læringsrum. Vi ønsker derfor at lærerne bliver uddannet i at blive så dygtige som 
muligt i at lave spændende fjernundervisning.  
 
Alle medarbejdere ønsker efter- og videreuddannelse. Vi ved, at der er penge fra 
undervisningsministeriet, som man så absolut bør få sat i spil. Hvis vi i Fredericia kommune 
skal leve op til regeringens målsætning om linjefagsuddannede lærere, bør man have en 
større fokus på det, og give midler nok, så flere kan komme på uddannelse.  
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Fredericia, d. 4. september 2020 

Høringssvar til BASISBUDGET -BUDGETFORSLAG 2021-2024 

Ungemiljøerne i Fredericia kommune kan være bekymrede for et 

efterslæb i forhold til blandt andet udsatte men også de velfungerende 

børn og unge som følge af konsekvenserne ved 1. bølge af covid-19. 

Dette arbejde fordre de nødvendige midler til at kunne foranstalte 

kvalificerede professionelle pædagogiske tilbud og/ eller tiltag.  

Ungemiljøerne forholder sig yderst kritiske til, at et faldende børnetal har 

en negativ konsekvens i forhold til en nedskæring af de nuværende 

personaleressourcer, i det kommunen og vores politikker fortsat har en 

forventning til at opretholde de samme attraktive og professionelle dag-, 

fritids og ungdomstilbud med den samme høje pædagogiske faglighed, 

der fordres for at kunne tilbyde en kvalificerede og målrettede indsats 

både i forhold til almen pædagogisk praksis men også de forebyggende 

indsatser og tiltag. Dette forudsætter kvalificerede pædagogisk 

personale og attraktive fuldtidsstillinger, hvilket kan være en udfordring, 

hvis man vælger at nedskære personaleressourcerne i dag- og 

fritidstilbuddene 0-18 år. 

Vi ser fortsat en bekymring i forhold til besparelser på fritidsområdet - 

UngFredericia, DMK og Ungdommenshus. De nuværende ressourcer i 

Ungemiljøerne rækker ikke til at løfte opgaver, som pt. løses af de 

ansatte på disse matrikler. Med tanke på hvor vigtig den forebyggende 

opgave er og fortsat vil være, hvis vi skal løse nogle af de store 

udfordringer på ungeområdet, som vi oplever i kommunen, skal 

ressourcerne til disse opgaver nærmere opprioriteres. 

I tråd med at skulle kunne bibeholde de nuværende attraktive, 

kvalificerede og professionelle  pædagogiske tilbud i dag- og 

fritidstilbuddene i Fredericia kommune, vil en opkvalificering af det 

nuværende personale på 0-18 år området i form af relevant og 

kvalificeret efteruddannelse give stor mening. 

Derudover vil der løbende være en efterspørgsel på midler til at kunne 

holde en rimelig kvalitet og standard i form af lokaler og inventar, men i 
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høj grad også midler til at kunne lave attraktive tilbud og tiltag, der er 

relevante og meningsgivende for den pågældende målgruppe. 

Ligeledes synes vi i høj grad, at den igangværende meningsgivende 

proces med inddragelse af medarbejderne i forhold til de gode visioner 

og intentioner omkring det nye fritidsområde, fortsat bør prioriteres. 

 

På vegne af Ungemiljømedarbejderne i Fredericia Kommune 

Line May Jacobsen, AMR og Lise Jensen, TR 
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Høringssvar til budget 2021 fra HK Klubben ved Fredericia Kommune  

 

Set i lyset af den fremgangsmåde, der er valgt for den aktuelle budgetlægningsproces, er det svært for os at 

danne os et overblik over konsekvenserne af de dispositioner, der vil blive gjort i det endelige budget. 

Samtidig står vi også med en manglende indsigt i, hvad det økonomiske råderum vil blive brugt til. Det er 

ærgerligt, men vilkårene. 

 

Vores bidrag til at kvalificere budgetlægningen tager derfor afsæt i nogle af emnerne fra ’7000-stemmer’.  

 

Ro til arbejde 

 

Vi har set positive effekter af muligheden for at arbejde hjemme – og ser gerne muligheden praktiseret 

rundt i hele organisationen, hvor det kan lade sig gøre. Men vi skal også passe på arbejdsmiljøet – og ikke 

blive syge af, at sidde hjemme, hvis vi mangler de rette redskaber og udstyr til det.  

 

De positive tilbagemeldinger omkring mulighed for at arbejde hjemmefra hænger for os at se dog også 

sammen med den praksis, der har været for storrumskontorer. Kunne man lave en undersøgelse af, hvilke 

udfordringer, der er i den slags kontormiljøer – og finde gode løsninger på den baggrund? Vi ønsker også en 

fortsat prioritering af renoveringen af alle vores matrikler til gavn for både medarbejdere og borgere. 

 

Digitalisering 

  

Vi foreslår, at der udarbejdes en kortsigtet og langsigtet digitaliseringsstrategi i Fredericia Kommune - og at 

der investeres i området, både i form af kompetenceudvikling og egnet hardware.   

En synlig strategi med MED-inddragelse, så det er naturligt for medarbejdere/ledere, at der er gode og 

spændende ting i gang. Vi foreslår, at der altid er medarbejdere og ledere med i projektet, hvor 

digitaliseringen sker for at sikre ejerskab og en vellykket implementering.  

Når vi skriver digitalisering – mener vi digitalisering, automatisering, robotter og velfærdsteknologi 

under én og samme hat – som kan bruges bredt i hele organisationen.  

   

HK har stort fokus på arbejdet med digitalisering – bl.a. med teknologikurset “Fremtidens HK’er”. På kurset 

bliver man klogere på de teknologier, der er på spil i det offentlige nu og i fremtiden, og hvordan de kan 

skabe værdi for arbejdspladsen.   

Vi foreslår, at der udbydes en lignende uddannelse i digitalisering og velfærdsteknologi, lokalt 

i Fredericia Kommune, som henvender sig bredt til alle typer af medarbejdergrupper.  

Uddannelsen i digitalisering og velfærdsteknologi skal understøtte arbejdet med tiltagene i organisationen, 

og vil være en kickstart for gode løsninger, som efterfølgende kan drives frem af deltagerne og kollegaer. 

Finansieringen vil bl.a. kunne dækkes delvist med midler fra kompetencefonde. 

 

På vegne af HK Klubben v/Fredericia Kommune 

Helle Andersen 

Fællestillidsrepræsentant 
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Til byrådet      September 2020 

 

På vegne af medarbejdersiden i Kultur & Idræt fremsendes nedenstående høringssvar i 
forbindelse med budget 2021: 

Vi repræsenterer kultur- og idrætslivet, som alle borgere i Fredericia bruger og som er med til 
at definere Fredericia som by og lokalsamfund.  

Men kulturforbruget er under pres i denne tid, hvilket vi mærker i høj grad. Vi tilpasser os og 
løber stærkere for at give den samme gode oplevelse som altid. Men der er faktorer, som 
ligger udenfor vores indflydelse. Når Corona betyder svigtende besøg og dermed manglende 
indtægter, bliver det sværere at opretholde det tilbud vi har. 

Vi ønsker at fastholde og udvikle den kvalitet, der kendetegner kultur- og idrætslivet og vi 
ønsker at sikre, at alle borgere har et reelt tilbud.  

 

Derfor vil vi opfordre til, at børnekulturstrategien, der er udarbejdet efter politisk ønske jf. 
bevilling på 200.000 kr. i budget 2020 tages med i budget 2021 og overslagsårene. Strategien 
er udformet og præsenteret for Børn- og Skoleudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget i foråret 
2020. Den er klar til implementering over en årrække. Den vil være en investering i, at alle 
børn i Fredericia kommune møder kunst og kultur og selv får mulighed for at udfolde sig i 
forbindelse hermed. Den er en investering i livskvalitet og dannelse hos fremtidens 
fredericianere. Den vil bidrage til læring og udvikling. 

Vi vil ligeledes opfordre til at der udformes en ungdomspolitik, der rækker videre end 
folkeskolen og favner Fredericias ungdom bredt. Vi har en forhåbning om, at 2021 bliver året, 
hvor ungdomskultur kommer på dagsordenen - en visionær, skarp og fremadskuende 
ramme, som kan danne afsæt for f. eks Ungdommens Hus og De Orange Hallers fremtid. Der 
efterspørges afklaring, tidshorisont og arbejdsro i forhold til de politiske ambitioner omkring 
Ungdommens Hus som et kulturhus under Kultur & Idræt eller Ungdommens Hus under Børn 
& Unge. Ungdommens Hus har ambitioner om at være en kulturel smeltedigel, hvor 
overskrifter som samskabelse, selvorganisering og kulturel øvebane er bærende elementer i 
en ungdomspædagogisk kontekst.  

Et andet sted at investerer i kulturen kan være en udbygning af Den Kreative Skoles 
instrumentkarruseller og spirekor, som DKS foreløbig har på to skoler. Her når DKS ud til en 
gruppe børn, der ikke af sig selv finder Den Kreative Skoles tilbud.  Børnene fortsætter 
efterfølgende ofte på skolen via Fritidspas og siden Sponsorpas. Vi har et ønske om, at dette 
tilbud bliver bredt ud til at omfatte flere børn, og flere fagområder, inden for skolens øvrige 
linjer: drama, billedkunst, dans og musical. 
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Det er en spændende proces Fredericia Idrætscenter gennemgår i år, med en stor renovering 
med ændring af blandt andet cafémiljøet, der i høj grad kommer borgerne til gode. Vi vil 
gerne opfordre til, at der også laves en langsigtet plan for modernisering af det tropiske 
badeland i FIC. Det har i efterhånden 27 år været flittigt benyttet. Det er kendt, at der flere 
gange i de sidste år har været nedlukninger i længere perioder, dels på grund af en nedslidt 
vandrutsjebane. Hver gang der laves en nedlukning giver anledning til aflysning af klubber og 
foreninger, samt en økonomisk nedgang i entreindtægter for FIC.   

På andre matrikler er rammerne også udfordrede; bygningsmassen er ikke tidssvarende. 
Biblioteket har været i de nuværende rammer siden 1975, med mindre renoveringer af flere 
gange, sidste større ændring var i 1995. Men verden har ændret sig siden da og det, borgerne 
efterspørger, kan ikke altid imødekommes. Forbedrede adgangsforhold, mødefaciliteter og 
mulighed for at benytte huset efter lukketid er ønsker, der ikke kan rummes indenfor 
eksisterende budget. På baggrund heraf foreslår vi, at der afsættes penge til en bygnings- og 
arkitektfaglig gennemgang og forslag til fremtidssikrede ændringer.  

Lokalhistorisk Arkiv er ramt af et kraftigt angreb af skimmelsvamp, som kræver en flytning til 
andre faciliteter. Vi opfordrer til, at man hurtigst muligt får etableret en sund og god ramme 
om uvurderlige kilder til Fredericias historie. 

 

Vi ser gerne, at der kommer yderligere fokus på arbejdsmiljøet. Konsekvenser af at skrælle 
helt ind til det absolutte minimum på de enkelte institutioners budgetter, giver grobund for et 
dårligere arbejdsmiljø, medarbejdere der bliver presset af stort arbejdsbyrde, nye 
arbejdsopgaver og skiftende arbejdssteder.  
Man bør kigge på det den øgede brug af hjemmearbejdspladser. Der vil formentlig komme et 
ønske fra medarbejderne om muligheden for at låne stole og borde til hjemmearbejdsplads. 
Man kunne her f.eks. undersøge om der i forbindelse med de mange ændringer der sker i 
øjeblikket bliver udstyr overskud og af dette lave en ”lånecentral” 

 
Et andet fokusområde er rengøring. Vi er midt i en Corona pandemi, hvor vi har brug for 
meget ekstra rengøring overalt i vore huse og institutioner. Det er mange mennesker, der 
dagligt besøger vores huse, og det er vigtigt, at det, vi byder dem, er forsvarligt. 
Er der opmærksomhed på finansieringen af den ekstra rengøring? Hvis det skal afholdes af 
egne budgetter, vil der skulle prioriteres om fra kerneopgaven. Alternativt kan der ses på at 
tilbageføres de timer, der sidst blev sparret væk.   

 

Afslutningsvis vil vi opfordre til at man genindfører muligheden for ”Spar Lån” ude i de lokale 
institutioner således at mere bekostelige investeringer kan indtænkes i budgettet og 
realiseres inden for en kort årrække. 
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På vegne af medarbejdersiden i FMU Kultur og Idræt 

Katrine Gammelgaard Bolton 

næstformand FMU Kultur & Idræt 
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Senior og handicap 
 

 
 
 
 
Senior og Handicaps FMU har haft basisbudgettet i høring. Det bemærkes, at budgettet 
ikke er blevet gennemgået for alle tillidsvalgte forud for høringsperioden. Senior og 
Handicaps FMU har en generel kommentar til materialet der er udarbejdet. Det er 
vanskeligt at gennemskue hvilke konsekvenser det, ved første behandling vedtagne 
budget, har på Senior og Handicapområdet. 
 
Det fremgår, at basisbudgettet er tilrettet med de nyeste forventninger til det 
demografiske træk på dagtilbud og skoler, men det fremgår ikke, hvorvidt der er taget 
højde for befolkningsudviklingen indenfor målgrupperne i Senior og Handicap. 
 
Da materialet ses i overskrifter ønsker FMU, at de enkelte forslag der efter en 
konsekvensbeskrivelse indgår i den videre politisk behandling ligeledes kommer i 
høring, for en reel proces for høring og indflydelse personalemæssigt. Dette skal ses i 
lyset af, hvis der skal ske omprioriteringer/besparelser indenfor området for at 
finansiere nye tiltag. 
 
Visitationen gør opmærksom på følgende områder, der kunne blive drøftet i 
forbindelse med den videre budgetproces.  
 

 Behov for flere pladser til yngre med handicaps og senhjerneskadede 
 Pladser/boliger til borgere med særlige udfordringer som yngre med psykiske 

diagnoser og misbrug i samarbejde med Voksen Myndighed/Handicap 
 Behov for flere aflastningspladser 
 Behov for flere døgnrehabiliteringspladser på Hannerup Pleje- og 

Rehabiliteringscenter. Visitationen ser, at pladser ”låses” til udskrevne, således 
hjemmeboende som kunne profitere af et døgnrehabiliteringsophold ikke kan 
komme på et ophold. Disse kunne formentligt efterfølgende klare flere opgaver 
selv, hvis der er effekt af et ophold på HPR. 

 Tilretning af budget i forhold til den øgede tilgang af borgere i Borgerstyret 
personlig assistance 
 (BPA) 

 Hjemmearbejdspladser. Såfremt der i fremtiden ses et behov (Covid 19) for at 
medarbejdere arbejder mere hjemmefra, skal der ses på de ergonomiske 
forhold 

Høringssvar – Budget 2021 - 2024 

7. september 2020 
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Senior og handicap 
 

 Visitatorerne ser med bekymring på leverandørernes udfordringer med at 
rekruttere kvalificerede medarbejdere på de særlige enheder. Der er et behov 
for kompetenceløft. 

 
Plejen har følgende ønsker til drøftelse i den videre budgetproces.  
 
 

 Plejehjemmene: Der ønskes tilført flere budgetmidler til ansættelse af 
personale. Borgere der flytter ind på plejehjem er meget komplekse såvel fysisk 
som kognitivt. Der er en del borgere der kræver hjælp af 2 eller 3 personer i 
forbindelse med den personlige hygiejne, ligesom der en stigende andel 
borgere med kognitive udfordringer, der kræver meget tæt personale kontakt. 

 Midlertidige pladser: Vi har et ønske om, at dobbelt stuerne på Hannerup 
nedlægges. Enten med en reduktion i antallet af pladser på 6 eller med 
udbygning af Hannerup med 6 pladser. 

 Køkkenområdet: Budgettet på køkkenområdet holder ikke og der ønskes tilført 
1 mio. kr. Budgettet er udfordret af øgede udgifter til Elbomaden, ny 
indkøbsaftale der er dyrere end den tidligere, udgifter til udskiftning af udstyr 
som der ikke er afsat budgetmidler til samt manglende indtægter ved bortgang 
af borgere på plejehjemmene, hvor der ikke er midler i boet. 

 Sygeplejen: Der er et meget stort pres på sygeplejen. Vi ønsker derfor til førelse 
af budgetmidler til området for at kunne imødekomme den demografiske 
udvikling på ældreområdet. 

 Kompetenceudvikling: Vi ønsker, at der afsættes en pulje til 
kompetenceudvikling af personalet i Plejen. Et konkret ønske er, at der afsættes 
1 mio. kr. til gennemførelse af et aflyst kompetenceudviklingsprojekt fra 2019 i 
konflikthåndtering for 300 af vores medarbejdere. 

 Rekruttering: Vi oplever store udfordringer med at rekruttere uddannet 
personale og især SSAèr. Et forslag til kunne være, at der ses på muligheden for 
vores SSHèr uddannes til SSAèr med løn under uddannelsen. 

 
Træning og forebyggelse har følgende ønsker til drøftelse i den videre budgetproces.  
 

 Oprettelse af tilbud til overvægtige unge/voksne i Fredericia Kommune  
Der er fokus på overvægtsproblematikken blandt børn i Fredericia Kommune. 
Samtidig opleves der stor efterspørgsel efter overvægtstilbud til den voksne 
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Senior og handicap 
 

målgruppe. Dette potentielle tilbud, ville således både kunne målrettes den 
specifikke målgruppe, men også tænkes som understøttelse af en 
familieorienteret indsats mod overvægt. 
I opsporingsøjemed vil der være fokus på et tæt tværgående samarbejde, idet 
konsekvenser af overvægtsproblematikken er velkendte på tværs i kommunen. 
 

 Yderligere velfærdsteknologiske løsninger på tværs i kommunen 
Det anses som en fortsat nødvendighed, at der investeres og implementeres i 
velfærdsteknologiske løsninger, særligt i forhold til rehabilitering. 
 

 Tr & F understøtter, at der kommer fokus på det store ledelsesspænd i 

Fredericia Kommune 

 
Hjælpemidler og Kommunikation har følgende ønsker til drøftelse i den videre 
budgetproces.  
 

 Større opgavepres – flere ressourcer: Hjælpemidler og Kommunikation har 
over en længere periode oplevet et stigende arbejdspres på flere af de 
sagsområder der løses i afdelingen. Dette skyldes generelt øget efterspørgsel og 
flere akutte opgaver, der skal løses. På grund af det stigende arbejdspres er det 
ikke muligt at overholde de definerede sagsbehandlingsfrister og borgerne 
oplever ventetid på flere af sagsområderne.  
Det drejer sig specielt om områderne biler og udlånshjælpemidler. På 
bilområdet er der med budget 2019 tilført ekstra ressourcer og det forventes at 
sagsbehandlingsfristen kan nedbringes til 42-52 uger i 2020 indenfor de 
eksisterende ressourcer. Sagsbehandlingsfristen er i dag defineret til 52-78 
uger. På området udlånshjælpemidler er det særligt de flere akutte opgaver der 
skal løses, der presser. Det betyder pres på myndighedsopgaven såvel som 
udføredelen, hvor også depotdriften er under pres.  
Sammenlignet med andre kommuner i Region Syddanmark, har vi færre 
ressourcer til at løse opgaverne på både myndighedsdelen og depotdriften. 
Med en ekstra fuldtidsstilling til myndighedsområdet vil vi forvente at kunne 
overholde de definerede sagsbehandlingsfrister.  
Ønskes en kortere sagsbehandlingsfrist vurderes behov for yderligere en 
fuldtidsstilling. Med en ekstra fuldtidsstilling til depotdrift, vil vi 
ressourcemæssigt nærme os niveauet for de kommuner, vi har sammenlignet 
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os med. Senior- og handicapudvalget er på udvalgsmødet i august måned blevet 
præsenteret for data, der beskriver en øget opgavemængde og 
sammenligningen med de andre kommuner i Region Syddanmark på 
ressourceforbrug. 

 
 Anlægsønske: Hjælpemidler og Kommunikation er flyttet til Fredericia 

Sundhedshus, herunder depotfunktionen. APV hjælpemidler og 
udlånshjælpemidler er oplagret i Sundhedshusets kælder. For at få 
hjælpemidlerne til og fra kælderen er vi afhængige af at kunne benytte husets 
elevatorer. I forbindelse med de ombygninger der pågår i 2020, herunder skift 
af elevatorer, har vi fået lovning på en lift til transport at hjælpemidlerne. Det 
giver rigtig god mening, da vi så ikke skal benytte de elevatorer borgerne 
benytter. Det giver mere effektiv drift for os og borgerne skal ikke vente unødigt 
på at benytte elevatorerne. Der er drøftet mulig placering af denne lift udenfor 
den eksisterende bygning. Vi kan imidlertid ikke benytte en lift, der står i det fri 
til transport af rene hjælpemidler. Vi ønsker en garage-/lagerbygning liften kan 
placeres i, så et er muligt at bevarer hjælpemidlerne rene og så 
depotmedarbejderne ikke skal arbejde skiftende indenfor og udenfor med 
håndteringen af hjælpemidlerne.  
 

 Retvisende budget: Hjælpemidler og Kommunikation har med budget 2020 
fået tilført ekstra ressourcer til køb af hjælpemidler. Vi mangler imidlertid flere 
midler til Støtte til køb af bil. Med ekstra 1,5 mio. kr. vil budgettet på dette 
område blive retvisende.  

 
Voksen handicap har følgende ønsker til drøftelse i den videre budgetproces.  
 

 Udvidelse af køkken/nyt køkken på Proaktiv: Ved besøg af Socialtilsynet er det 
blevet påpeget, at der er pladsmangel i køkkenet i forhold til antal 
medarbejdere og borgere. 

 Udvidelse af lokalerne i specialafdeling på Proaktiv: I forhold til sikkerhed for 
personalet omkring borgerne i specialafdeling pga. udadrettet adfærd. 

 Fortov og fodgængerfelt ved Kobbelgaarden 1 og 3: Fortsættelse af fortov fra 
Kobbelgaarden og ned af Thygesminde Alle til lyskrydset v Vejlevej. 
Fodgængerfelt fra Kobbelgaarden over til fortov på anden side at Thygesminde 
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Senior og handicap 
 

Alle. Daglig færden foregår i øjeblikket på vejen eller i vejkanten med græs, 
hvilket er til stor fare og gene for borgere, der har et handicap. 

 Bedre normering på botilbuddene: Højere levealder hos de handicappede, 
hvilket giver et større behov for pædagogisk/sundhedsfaglig støtte/hjælp. Bedre 
arbejdsmiljø og mindre stressrelateret sygefravær.  

 Helårshytte ved Proaktiv: Øgede aktiviteter udendørs pga. Covid-19 situationen. 
 Udvidelse af parkeringsmuligheder på Proaktiv: Øget møde- og kursusaktiviteter 

på Proaktiv.  
 Lift bus x 2: Øget behov for liftbusser pga. flere kørestolsbrugere. 
 Nye bygninger: Kobbelgaarden 3 er en udfordring for borgerne pga. mange 

sansestimuli, åbne arealer og manglede mulighed for at være i små grupper 
 Bålhytte ved Proaktiv: For at kunne benytte bål stedet i alt slags vejr samt til 

bredvifte af aktiviteter. En bålhytte ville kunne skabe aktiviteter for alle borgere, 
uanset udviklingstrin. 
 

 
Med venlig hilsen - FMU Senior og Handicap 
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Birte Jensen

Fra: Brian Hansen <bha1@live.dk>

Sendt: 7. september 2020 15:12

Til: Birte Jensen

Cc: Anders Gahner Krogsgaard

Emne: høringssvar fra Kirstinebjerg skolen

Hej Birte 

 

Hermed får du vores hørings svar fra Kirstinebjerg skolen. 

 

Hilsen Brian 

 

Skolebestyrelsen ved Kirstinebjerg skolen har drøftet udkastet til kommunale budgetter 2021. Ud over at 
henvise til tidligere fremsendte budgetønsker for skolen og skriv om skolens fremtidig vil vi gerne rette 
særlig fokus på behovet for:  

 

- At der afsættes et konkret og synligt budgetbeløb til etablering af en ny skole i Kirstinebjergdistriktet 
inden for   
voldene  

 

- At skolens drift og serviceniveau over de kommende år sikres gennem tildeling af et bedre og mere 
holdbart budgetmæssigt fundament.   

 

- At kommunen gennem bosætningsstrategi og byplanlægning får sat samme fokus på byudvikling, som vi 
ser i andre del af byen, til gaven for skole og børnehave i Bøgeskov  

 

- At der afsættelse de nødvendige ressourcer til at understøtte udviklingen i Kirstinebjergdistriktet i 
samarbejde med skolebestyrelse, ledelse og medarbejdere. Det gælder eksempelvis i forhold til 
skoleudvikling,          profilering, elevtalsudvikling, understøttelse af elevernes læring og trivsel og 
kompetenceudvikling af medarbejdere ”National 2025-målsætning”. Rejsen mod et nyt fagligt fyrtårn, skal 
allerede starte i forbindelse med godkendelse af dette budget.   
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Birte Jensen

Fra: Karina L.  Borgaard <karinaborgaard@icloud.com>

Sendt: 7. september 2020 16:52

Til: Birte Jensen

Emne: Høringssvar

Skolebestyrelsen på Fjordbakkeskolen tager basisbudgettet til efterretning og har følgende 
kommentarer og særlige fokuspunkter - idet vi i øvrigt henviser til tidligere fremsendte budgetønsker 
fra Fjordbakkeskolen: 
 
Vi anerkender og glæder os over de anlægs- og inventarinvesteringer, der blev tildelt os i 2020 - 
herunder nyt madkundskabslokale og nyt inventar til vores udskoling. I den forbindelse glæder vi os 
også over den igangsatte udviklingsproces omkring Den attraktive udskoling. 
 
1) Hvis vi skal nærme os "Den attraktive udskoling" på Fjordbakkeskolen, vil det udover det 
kommunale og lokale udviklingsarbejde kræve yderligere tiltag på anlægssiden: 
En attraktiv udskoling på Fjordbakkeskolen fordrer således studiemiljøer med opdaterede og 
renoverede klasse- og faglokaler og udearealer, der modsvarer et øget fokus på udeundervisning og 
motiverende frikvartersområder. Midler til renovering af klasselokaler, penge til et nyt fysik/kemi lokale 
og ungevenlige udendørsfaciliteter står her højt på listen. 
Vi håber og forventer, at der denne gang vil blive kigget i vores retning, at vi ikke bliver forbigået igen, 
så vi kan komme op i en sådan acceptabel standard, vi burde være kommet for længe siden. 
Vores udskolingsafdeling Taulov 7.-8. årgangsbygning, samlingssal og 9. årgangsbygning trænger så 
absolut til et løft, ligesom de andre punkter på vores prioriterede liste gør det. 
 
2) Generelt opfordrer vi desuden til - med coronaerfaringerne i baghovedet - at investere i vores 
elevers sundhed ved etablering af flere håndvaske og bedre toiletfaciliteter på skolerne. Pengene 
bliver i den grad hentet igen på lavere sygefravær blandt elever og medarbejdere. 
 
3) Vi er meget taknemmelige for de midler der er tilført til driften af skolen inden for de seneste par år, men 
vi er dog nødt til gøre opmærksom på at elevtallet er dalende. Da vi ikke bare kan sammenlægge klasser, for 
at få økonomien til at hænge sammen, udhules en del af de tidligere års investeringer i skolen. Det er 
beklageligt, da der nu ligger et langt sejt træk, for at hæve kvaliteten for de tilførte midler.  
 
4) Et stort ønske er at øge mængden af linjefagsuddannede lærer i flere fag. Der er for nuværende ikke 
økonomi til at efteruddanne lærerne. Her hænger kvalitet sammen med uddannelse.  
 
Alle 4 ønsker hænger nøje sammen med både den attraktive udskoling og et fokus på kvalitet i folkeskolen. 
 
På vegne af skolebestyrelsen på Fjordbakkeskolen 
 
Karina L. Borgaard 
Skolebestyrelsesformand  

60



 

 

HØRINGSSVAR TIL BUDGETFORSLAGET 2021 – 2023 FRA SF FREDERICIA 

 

 

 

SF Fredericia har med interesse læst Fredericia Byråds 1. udkast til budget 2021 - 2024. Vi hæfter os særligt 

ved Borgmesterens og embedsværkets udtalelser om Kommunes angivelige gode økonomi. Vi vil derfor 

pege på væsentlige områder som i den grad trænger til opgradering. SF Fredericia ønsker med vores 

Høringssvar at lægge op til et ambitiøst og visionært budget. 

 

Daginstitutionsområdet 

På daginstitutionsområdet er det vigtigt fortsat at forbedre normeringerne. Fredericia ligger pænt i forhold 

til andre kommuner, men vi er i SF er meget optaget af, hvad tallet reelt dækker over og hvor meget der 

tæller med i normeringerne. Vi er ligeledes optaget af om pædagogerne har plads til at udfolde deres 

faglighed i samarbejde med børn og forældre. Børn og personale skal sikres sunde rammer f.eks. plads til at 

udfolde sig inde som ude. I forbindelse med Coronakrisen er det blevet tydeligt, hvor stor indflydelse på 

trivsel og sygefravær ordentlige rengørings standarder har. Derfor er der et stort behov for ansættelse af 

mere rengøringspersonale til vores institutioner. 

 

Skoler 

På folkeskoleområdet bakker vi op om en ny skole i midtbyen. Købmagergades skole blev nedlagt med 

skolestrukturreformen i 2013 – hvor SF stemte imod, netop fordi vi IKKE ønskede at lukke midtbyskolen. 

Konsekvensen blev, at børn i familier bosat i midtbyen blev ’straffet ’med en lang skolevej, hvis de ønskede 

at gå i en folkeskole. Vi glæder os over at vi ikke er alene med ønsket om at ændre på denne uheldige 

vedtagelse. Vi ser ligeledes et stort behov for en samlet langsigtet renoveringsplan for skolerne, der virkelig 

trænger. SF ønsker at øge budgetterne på skoleområdet med henblik på lavere klassekvotienter, højere 

faglig og social trivsel blandt eleverne, således at vi bliver bedre til at bryde den negative sociale arv, og at 

lærerne sikres rimelige arbejdsvilkår og muligheder for at levere den nødvendige kvalitet i undervisningen. 

Fredericia bruger fortsat langt under landsgennemsnittet pr elev i folkeskolen, så der er behov for 

forbedringer.  

 

Fritidsklubber 

Fordi Fritids- og ungdomsklubberne kan gøre en kæmpe forskel for børn og unges liv ønsker vi 

genopretning af Klubområdet. I Klubben er der nemlig trygge øvebaner, men også passende udfordringer. 

Her er adgang til nye venner, nye interesser og deltagelsesmuligheder. Disse muligheder er gode redskaber 

til at forebygge mistrivsel. Fredericia havde tidligere gode fritids- og klubtilbud som har måttet lade livet 

under de mange kommunale sparerunder. Vi lever i en tid, hvor flere og flere børn og unge døjer med 

ensomhed, præstationspres, psykisk sygdom, misbrug eller andre former for mistrivsel. Med afsæt i 

Evalueringsrapporten for Center for rusmiddelforskning (Mads Uffe Pedersen 2018) er konklusionen, at 

belastningsgraden i Fredericia kommunes målgruppe, er højere end landsgennemsnittet. Der er i høj grad 

brug for forebyggelse. Fritids- og ungdomsklubberne formår at fange en gruppe af de børn og unge, der 

ikke nødvendigvis trives derhjemme eller i skolen og som er i særlig risiko for at havne “udenfor”.  Forskere 

fra DPU, Aarhus Universitet har i 2019 udgivet rapporten “Fritids og ungdomsklubbers betydning i udsatte 
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boligområder” Som giver svar på, hvilke muligheder pædagogiske indsatser i fritids- og ungdomsklubber 

rummer, for at forebygge børn og unges bevægelse mod kriminalitet, misbrug og banderelaterede grupper. 

Resultatet viser, at fritids- og ungdomsklubberne gør en forskel og er et af samfundets vigtigste våben til at 

forebygge kriminalitet, misbrug og anden mistrivsel blandt børn og unge.  International forskning har 
ligeledes længe dokumenteret, at pædagogik og sociale indsatser har god effekt i forhold til at forebygge 

mistrivsel, kriminalitet og misbrug blandt unge. Nu har vi også dansk belæg for det. 

 

Handicapområdet  

Der er fortsat udfordringer i forhold til om budgetterne på Handicap området er retvisende, derfor bør 

områdets budgetter øges således, at der ikke kun er tale om genopretning, men også reelle forbedringer.  

Der er behov for store forbedringer og udvikling på botilbudsområdet, således der i højere grad er plads til 

specialisering og mulighed for at tage højde for de mange forskelligartede behov som beboerne skal have 

opfyldt for at trives. Opgangsbofællesskaberne er savnede og bør genetableres med fælleslejligheder som 

er personale dækket i aften og weekender. SF ønsker ligeledes et øget fokus på borgere med handicaps 

mulighed for at deltage i kultur og fritidsliv. 

Mange borgere med handicap ønsker et aktivt liv, med uddannelse, beskæftigelse og fritidsliv. En betydelig 

hindring for dette er, at der i Fredericia er en horribel lang sagsbehandlingstid på et til halvandet år. Det må 

være muligt at forbedre sagsbehandlingstiden betydeligt til et niveau på max 12 til 13 uger. Det virker helt 

forkert at man har samme ventetid også ved genbevillinger, hvor der ikke burde være tvivl.  

 

Misbrugsområdet 

Hjælp og behandling skal stå klart så hurtigt som overhovedet muligt til de mennesker, der har bedt det 

offentlige om hjælp til at komme ud af et misbrug. 

SF ønsker at styrke behandlingsgarantien og generelt at sikre et løft af behandlingskvaliteten i både stof og 

alkoholbehandling. Ligeledes ønsker vi også at sikre, at vores mest belastede stofbrugere får adgang til 

virksomme tiltag i forhold til skadesreduktion. Et mere effektiv behandlingsforløb og et styrket fokus  på 

skadesreduktion, skaber større succesrater for stof og alkoholbehandlingen.  Der er ligeledes hårdt brug for 

et trygt og sterilt miljø, for de mest belastede stofbrugere i Fredericia. 

Behandlingsgarantien skal fremmes ved: Straks behandling af akutte abstinenser- Styrket kommunal praksis 

for visitation til alkohol og stofmisbrugsbehandling - Styrket information om frit valg i forbindelse med valg 

af behandlingssted - Sikring af påbegyndt behandling indenfor 2 uger på et behandlingssted. Der er et 

dokumenteret behov for et løft af behandlingskvaliteten, dette bør ske ved udbredelse af de nationale 

retningslinjer for misbrugsbehandling. Der bør være basis for en virksom skadesreduktion ved bl.a. let 

adgang til modgift, ved etablering af stofindtagelsesrum med tilknyttede gadesygeplejersker således at 

dødsfald blandt misbrugere kan nedbringes. 

 

Arbejdsmarkedsområdet 

På arbejdsmarkedsområdet skal der en anden politik til, når kommunen lægger områder ud i udbud. I dag 

måler man kun på prisen ved de endelige tilbud. Nylig så man konsekvensen ved det, da man 

renovationsområdet gik til et udenbys firma. På plejeområdet virker det også meget mærkeligt, at de 

endelige tilbud kun måles på pris. Hvorfor vægter man ikke om det er lokale firmaer. Hvorfor vægter man 

ikke  miljøet, både arbejdsmiljø og det fysiske miljø i selve udførslen. Hvorfor vægter man ikke kvalitet og 

service. Her er Fredericia røget ind på et skråplan med kun at måle indkomne tilbud på pris. Såkaldt bløde 

krav kan lovligt vægte med op til 50%. Det vil SF Fredericia have Fredericia kommune til at lave om på 
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Der er i dag en frivillig aftale med arbejdsgivere og fagbevægelse om at man skal øge elevtallet i 

lokalområdet.  Det skal skærpes, således at ved alle former for udbud skal der stilles krav om elever ved 

udførslen af opgaven. 

I marts 2020 kunne vi i dagspressen læse at Fredericia kommunes jobcenter klarer sig så dårligt, at det 

risikerede at komme under skærpet opsyn fra staten. Man får ikke ledige nok i arbejde og Fredericia har for 

mange på offentlig forsørgelse. Den lokale analyse af jobcenteret som blev besluttet tilbage i 2018, gav 80 

forslag til forbedringer – men det går trægt med at få dem ført ud i livet. Her skal simpelt hen ske noget. 

Seniorområdet 

Tryghed for alle ældre skal være en prioritet – de ældre med plejebehov skal mødes af faste og kendte 

SOSUhjælpere eller assistenter når de får besøg i hjemmet. Der mangler stadig plejehjemspladser, i SF 

ønsker vi plejehjem som er forskellige. Vi ønsker plejehjem som udsatte borgere også kan føle sig hjemme i 

og hvor personalet er fagligt klædt på till evt. misbrugsproblematikker, psykiske lidelser eller til borgere 

med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Der er på alle plejehjem behov for øgede normeringer især 

i nattetimerne. 

Socialpsykiatrien 

Der bor rigtig mange borgere med psykiske lidelser i Fredericia. Psykiske problemer begrænser sig ikke til 

offentlige åbningstider, derfor skal der være adgang til hjælp og støtte døgnet rundt. I SF ønsker 

Stoppestedet bevaret som en forebyggende foranstaltning i form af et mødested, hvor der er mulighed for 

at møde fagpersonale. Åbningstiderne her bør være dag, aften og weekend året rundt. SF ønsker tilbuddet 

om bostøtte til psykisk syge i kommunen udbygget, både for at forebygge bosteds- eller institutionsophold 

og for at forbedre de sindslidendes livskvalitet.  

 

Klima og Miljø 

SF mener fortsat, at den tidligere beslutning om, at Fredericia Kommune skal være CO2 neutral i 2030 skal 

nås!  

Den støt stigende mængde lastvognstog, der krydser rundt i vores kommune, forurener og modarbejder 

målsætningen om CO2-neutralitet på flere planer, som skal adresseres med budget 2021: Dieseludstødning 

- Mikroplast fra dækkene udledes til Lillebælt – Støjforurening. 

Den kontinuerligt udbyggede industrialisering af Danmark C-området er ikke kun gavnlig for kommunen, 

den giver også anledning til bekymring, idet den ikke helt grundlæggende vægter klima og miljø mindst lige 

så højt som økonomiske parametre (skattekroner).  

SF finder, at det er på høje tid, at også Fredericia Kommune tager beskyttelsen af vores ferskvand og  

havvand alvorligt og stopper med AL brug af pesticider, insekticider og andre miljøfremmede stoffer på 

kommunal jord – samt målrettet understøtter borgernes arbejde i samme retning.  

STOP for al klapning af havneslam m.v. – havet/Lillebælt skal IKKE bruges som losseplads.  

Corona-krisen har vist, at en betydelig omlægning af vore produktions-, trafik- og forbrugsmønstre har 

afgørende betydning for at bremse den negative udvikling på klima- og miljøområderne, som vi igennem de 

sidste 60 år har skabt. I år har vi strakt vores træk på jordens ressourcer for 2020 tre uger længere end 

normalt på grund af vore ændrede vaner. Vi skal fortsætte af den vej!  

SF ønsker ovenstående problemer adresseret, og vi ser følgende indsatser som vigtige for at reducere 

klima- og miljøskaderne:  

En stor del af vores CO2 udledning kommer fra virksomheders og husstandes energiforbrug. Fredericia 

kommune bør kompensere gennem grøn omstilling i samarbejde med virksomhederne. Man kunne f.eks. 
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investere (anlægskroner) i et stort solcelleanlæg på grunden ned mod Ammoniakhavnen (eller andre steder 

i kommunen) – et eller flere solkraftværker, der vil kunne forsyne et meget stort antal boliger med grøn 

energi og skaffe arbejdspladser i anlægsfasen. Alle kommunale bygninger bør ligeledes forsynes med 

solcelleanlæg, der vil kunne dække (en del af) strømforbruget i dagtimerne, hvor folk er på arbejde. 

Ligeledes bør grøn energi være en del af enhver aftale med virksomheder, der ønsker at etablere sig her i 

kommunen, og man bør anspore eksisterende virksomheder til at øge andelen af grøn energi frem mod 

100%.  

Al transport med lastvognstog bør styres af hensyn til såvel at reducere CO2 udledningen, hvor alternative 

drivmidler bør være målet (kommunen må indgå i samarbejde med virksomhederne om, hvordan dette 

nås) og i forhold til kørselsruter med henblik på at reducere støjforureningen og øge trafiksikkerheden mest 

muligt. Eksempelvis bør Adelvej i Taulov (på strækningen fra Stakkesvang til Skærbækvej) være lastbilfri 

zone, ligeså Kolding Landevej fra Skærbækvej til Snoghøj i videst muligt omfang (dvs. alle vogntog, som ikke 

overskrider volumenbekendtgørelsen). Begge steder er alternative ruter mulige og realistiske – og 

støjforureningen betydelig.  

Trafikken på Strandvejen, der også er voldsomt støjforurenet, skal reguleres med støjdæmpning som mål 

(eksempelvis hastighedsnedsættelse.)  

Den kollektive transport ind mod Fredericia (overalt i kommunen) skal styrkes - især i de perioder, hvor 

trafikbelastningen er størst (morgen- og eftermiddagstimerne), så flere vælger dette frem for egen bil.  

Bybusdriften skal efter vores opfattelse omlægges til el- eller brint drift snarest muligt. 

Kommunen skal opsøge, deltage i og anspore til udviklingsprojekter, der reducerer udledningen af 

mikroplast fra bildæk til havet – eksempelvis inden for teknologier, der filtrerer mikroplast fra spildevandet.   

Kommunen skal i videst muligt omfang undgå plastic – eksempelvis plasticbestik og krus m.m., rengørings- 

og plejeartikler og –midler, der er baseret på eller indeholder mikroplast.  

Kommunens indkøbspolitik skal bygge på nærhedsprincippet: alle varer skal købes så tæt på som muligt. 

Derved spares transport og lokale virksomheder støttes, ligesom kommunen igennem sine indkøb kan 

anspore til at flere produkter produceres bæredygtigt. 

SF er bekymret for vores drikkevand. Det er på høje tid, Fredericia Kommune deler bekymringen og for 

alvor går ind i problematikken. Det skal være slut med at anvende miljøfremmede stoffer på kommunal 

jord overhovedet. Ligeledes skal kommunens tilsyn med virksomheder og landbrug med videre 

opprioriteres, så flere får besøg med henblik på at sikre miljørigtig adfærd. Kommunen skal ligeledes 

arbejde aktivt for at få borgerne med på den miljørigtige adfærd. Borgerne vil gerne, kommunen kan 

opmuntre med råd, vejledning og dialog og gennem det gode eksempel vise, hvordan den indsats, borgerne 

allerede gør, kan styrkes.  

Kommunen vil få brug for flere medarbejdere inden for det grønne område – det er positivt, at flere 

kommer i job (på overenskomstmæssige vilkår, naturligvis) samtidig med, at miljøet forbedres.  

Vi skal så insekt-inviterende blomster overalt, hvor vi har jord til rådighed – og opfordre virksomheder til at 

gøre det samme – for at sikre levesteder til sommerfugle, bier og andre insekter, som er voldsomt truede af 

vores levevis og produktionsmetoder.  

SF vil, at havet skal beskyttes. Vi ønsker et STOP for al klapning, der er omplacering af f.eks. stærkt 

forurenet havneslam på udvalgte pladser til havs. Det (forurenede) slam, der truer dyrelivet i havet, skal 

håndteres, hvor det er! Den aktuelle forureningstilstand i vort havvand er ikke kendt, der er ikke et samlet 

billede af den økologiske tilstand. Ligeledes er der kun modelberegninger over, hvordan det klappede slam 

opfører sig, men bunddyrene på havbunden bliver under alle omstændigheder slået ihjel, HVER GANG der 

klappes! Det er helt uacceptabel adfærd, og SF ønsker, at Fredericia Kommune skal arbejde strategisk og 
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målrettet frem mod lukning af klapplads Trelde Næs – vi ønsker ikke at have en hav-losseplads, det skal 

være slut med at bruge havet som losseplads i det hele taget!  

SF finder, at en stor del af de mange penge, Fredericia Kommune har til rådighed i budget 2021, skal sættes 

i spil til disse indsatser. Samtidig er vi ærgerlige over, at ikke mange af de Corona-millioner, kommunen har 

optaget som lån og drysset ud hen over sommeren, er anvendt til stærke klima- og miljøindsatser, ligesom 

klima- og miljøindsatser ikke var fokusområder i sidste års budget – overhovedet! SF mener, at budgettet 

for 2021 skal rette op på disse alvorlige mangler.  

 

Kultur 

SF ønsker Fredericia skal være en by med et rigt kulturliv for alle, vi ønsker et teater i byen, så snart der 

forligger en uvildig undersøgelse af Fredericia Teaters konkurs samt en realistisk plan for, hvordan vi undgår 

gentagelse. 

 

Demokratisk genopretning. 

SF ønsker reel åbenhed og gode muligheder for at blive hørt i de politiske processer ved at enkeltpersoner, 
interesseorganisationer, foreninger eller private virksomheder får mulighed for at få foretræde for et givet 
udvalg forud for udvalgsmødet med henblik på at fremlægge sine synspunkter for udvalget om en konkret 
sag på udvalgets dagsorden. Samt at spørgetiden på Byrådsmøderne genindføres. 
Vi ønsker Borgervejleder funktionen gjort permanent samt en  whisle blower ordning indført i Fredericia. 
 
Afslutningsvis finder vi det meget utilfredsstillende med blot én uges høringsfrist her i 
budgetlægningsprocessen. Atter et eksempel på behovet for demokratisk genopretning i Fredericia 
Kommune. 
 
På vegne af SF Fredericia 
Connie Maybrith Jørgensen, Formand. 
Havepladsvej 142, Fredericia. 
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Birte Jensen

Fra: Niklas Søndergaard Andersen <niklas.andersen@me.com>

Sendt: 7. september 2020 20:43

Til: Birte Jensen

Cc: belinda@stofanet.dk; Bente Ankersen; brian@groffe.dk; larbog@outlook.dk; 

conniemaybrith@hotmail.com; dortesjens@mail.com; Kirsten Cordtz; 

niklas.andersen@me.com; Peder Wittendorff Tind; Susanne Eilersen; Holger Torp; 

Yelva Bjørnholdt Jensen

Emne: handicaprådets høringssvar til budget 2021.

Hermed kommer handicaprådets høringssvar til budget 2021. 

 

Vi tager udgangspunkt i de enkelte borgere og hvordan vi ser at der er behov at skabe nogle nye rammer, der 

kan være med til at øge trivslen hos de enkelte borgere. 

 

Vi vil gerne sikre, at der sker en fortsat udvikling af de nævnte områder, hvor det enkelte menneske er i fokus og 

at vi i fællesskab udnytter de synergier, som opstår på tværs af viden/faglige kompetencer/almen nysgerrighed, 

samt borger inddragelse. Når vi skaber rammerne for udsatte, så skaber vi også rammerne for den almene 

befolkning, 

 

• Kobbelgården  

Forslås at laves om til et plejehjem, også skal der bygges noget nyt, til de beboere som bor nu på 

Kobbelgården, Kobbelgården passer ikke til de beboere, der bor der nu. 

Tanken er at man udvikler nye længere varende botilbud, som tilpasses borgerne og giver et fleksibelt 

tilbud. Der skal tages højde for den måde, hvordan man sammensætter beboerne. Der kan være meget 

forskellige udfordringer, som kan være med til skabe et ikke hensigtsmæssigt botilbud, hvor borgerne ikke 

er i trivsel. Der er kommet forslag om nye plejehjem, derfor tænker vi at man samtænker disse rammer til 

plejehjem.  

 

• Nytænkning af Nova. 

De boliger hvor der bor autister, er desværre ikke optimale for den målgruppe. 

Der kommer også flere unge mennesker, der ikke profitere af at bo flere under samme tag. Dette er med til 

at der ikke opnås den ønskede udvikling. Her tænker vi på om der ikke er mulighed for at udvikle et botilbud, 

hvor borgene har deres egen lejlighed. Men der er tilknyttet personalet fra NOVA. Der bør i sammen 

omgang også ses på om de personalemæssige ressourcer er til stede.  Står antallet af medarbejder mål 

med de/den borgergruppe som bor på NOVA. 

 

• Opgang fællesskaber. 

At man får lavet nogle tilbud, der anerkender de forskellige behov, som borgerne har. Det skal være en 

mulighed for nogle borgere at bo centralt og profitere af, at der er en støtte tæt på. Samt en mulighed for at 

skabe relationer til andre. Man skal blot satse på at sammensætningen af borger, bør kun ske på en sådan 

måde, at man skaber et miljø med et potentiale, til en positiv udvikling.  

Der ses desværre nogle tilfælde, hvor sammensætningen gør det umuligt at få hjulpet borgerne på den rette 

vej.  

   

• Grow Your Life  

De skal sættes på budget fra 2020, de har nu 500000kr gerne flere så der kan oprettes flere hold. 

Der er positive tilbage meldinger fra brugerne af tilbuddet og vi er informeret at der er ventelister. Disse bør 

prioriteres, så ledes at vi de unge mennesker på vej. 

 

• Ny skole i den indre by. 

Vi ser det som en mulighed for at skabe rammen om en skole til vores inkluderes elever i den almene skole. 

F.eks. med Nets klasser op til 9klasse. At der bliver et sted hvor de ikke kommer til at opleve skift. I den 
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periode af deres liv, hvor de sker mange andre ting. Derfor ser vi at det kan blive et godt match at have en 

ny skole, hvor rammerne blive bygget efter den nyeste viden. 

• Ventetid på biler skal ned. 

Det er ikke acceptabelt at der meldes ud til borgene at det er en politisk beslutning at man kan forvente en 

behandlingstid på 1-1½ år. Dette er med til at borgere vil opleve en lang pause i deres liv. Dette kan medføre 

flere uheldige følgevirkninger. Eks. bliver man hægtet af de sociale aktiviteter eller de bliver udfordrende at 

opretholde et job eller uddannelse. Vi vil opfordre til at man får lavet en plan over sagerne og får den 

administrative pukkel ned. Det er svært at gennemskue om der er mangel på hænder eller om det er 

ophobning af sager.  Den eneste udmelding jeg hører, så er det politisk bestem. Her bør træffes en mere 

konkret udmelding fra det politiske og en samlet plan for at nå målet. Tænker at der også er en økonomisk 

udfordring at få mange sager kørt igennem her og nu.  Vi ser gerne at vi kommer blandt de bedste 

kommuner, når det angår bilsager og sagsbehandlingstider 

 

• Fritidstilbud til borger med særlige behov. 

Vi skal skabe et forum, hvor man som pårørende kan finde aktiviteter og evt. få hjælp til at udvikle nye 

aktiviteter. Dette er ofte svært for pårørende at starte tilbud til denne målgruppe. Oftest har de ikke det 

overskud, som det kræves at stå som frivillig, da deres livssituation ofte er præget at agere tovholder i de 

unges liv. 

Med hjælp tænkes der at foreningerne kan få sparring omkring de udfordringer, nogle unge mennesker har. 

Dvs. at vi i skal værre med til at skabe nogle succesfulde rum/tilbud. Dette er med til at de kommer i trivsel 

og at man således kan skabe forandringer på andre fronter. 

 

• Beskæftigelse. 

Her skal vi sikre os at der er midler til at videreføre de positive tiltag til at få borger på kanten af 

arbejdsmarkedet. Det kunne være at der skal fokus på at optimere området og skabe større 

gennemsigtighed for de private virksomheder, om de muligheder, der er ved at ansætte en borger med en 

eller flere udfordringer. Her tænkes på de kompenserende hjælpe foranstaltninger. 

Det er vigtigt at vi i fællesskab får skabt interesse for at der skabe småjobs. Disse skal udvikle borgerne og 

værre med til at skabe trivsel og et tilhørs forhold til arbejdsmarkedet. Man skal huske at det er 

identitetsskabende at have et fællesrum at spise en madpakke. 

Samtidig bør indgå nogle ”sociale” kontrakter med erhvervslivet, så vi i fællesskab har fokus på at skabe 

mere rumlighed i det lokale arbejdsmarked. Der kan evt. indtænkes et mentorkorps, der kan stå for at 

borgerne, følges på vej. Dette skal skabe den bedste start. 

 

• Tilgængelighed. 

Der skal være fokus på at vores kultur og fritidstilbud er tilgængelige. Der skal være de kompenserende 

hjælpemidler tilsted, der hvor vi afholder demokratiske møder/foredrag/musik og andre kulturelle 

aktiviteter. Der skal ikke kigges på om bygningen har en alder som gør at man ikke behøver at indrette med 

handicap kompenserende hjælpemidler. Vi skal have fokus på hvordan inddrager vi ALLE borgere i byens 

aktiviteter. Dette kræver eks. at vi opgraderer teleslynger i enkelte bygninger og nye installationer i andre. 

Er der ramper/lifter som gør det muligt at bruge fritidstilbuddene? 

 

 

• Borgerrådgiver beholdes (vejledningspligt). 

Vi ser det meget vigtigt at borgerne har denne mulighed og at dette kan værre med til at der kommer friske 

øjne på sagerne. 

• Aktivitetsdag. 

Der har tidligere været en aktivitets dag for borgerne med særlige behov. Dette bør vi finde midler til at vi 

får genindført. Her skal være mulighed for at vi i fællesskab får skabt grobund for at der kommer 

fritidsaktiviteter til byen, som er målrettet denne borgergruppe. At der vi giver borgerne nogle gode 

oplevelser. Det kan danne grobund for nogle gode snakke og input til flere mindre aktiviteter rundt i 

kommunen. 

• Madsby Legepark. 

Når man nu har tilført penge til at opgradere legepladserne i parken. Så ville jeg gerne at man have ofret de 

sidste penge på at man fik en 100% handicapvenlig legeplads. Men jeg tænker at vi i 2021 laver pladsen om 

igen. Desværre, så bliver dette væsentligt dyre. 
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• Proarktiv tænk nyt, fx ny bygning. 

Vi er nysgerrige på om de har de rette rammer? Kan vi udvikle området og skabe nogle bedre rammer, som 

borgerne kan bruge til deres daglige job. Men også som et fritidstilbud, med sociale aktiviteter efter normal 

arbejdsdag. Vi har ikke noget konkret i tankerne. Men vil da klart opfordre til at udfordre området. Med 

henblik på at skabe nye og bedre rammer til borgerne. 

 

 

 

 

 

 

 

Niklas Andersen 
Formand, Handicaprådet Fredericia 
 

Telefon: 23398277 

Email niklas.andersen@me.com 

Teglværksvej 33, 7000  Fredericia 
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Fredericia d. 07.09.20 

Høringssvar vedr. budget 2021-24 fra socialrådgiverne Familie og Børnesundhed 

Med baggrund i FMU-møde d. 02.09.20, fremsendes høringssvar fra socialrådgiverne, ansat i 
Familie- og Børnesundhed. Socialrådgiverne varetager forskellige opgaver omkring de særligt 
udsatte, samt handicappede, børn og unge, og har både myndighedsopgaver og udfører-
opgaver 

På myndighedsområdet er der over tid sket en ændring i opgaveløsningen, som i dag kun er 
komplicerede myndighedsopgaver. Dette er som følge af udlægningen af det forebyggede 
arbejde i den primære sektor. 

Det er af stor betydning for socialrådgiverne, at børnene, og deres familier får den støtte de 
har behov for. Forholdene for myndighedssocialrådgiverne vanskeliggør arbejdet pga. af ydre 
omstændigheder.  

Sagsantallet vokser støt og særligt på handicapområdet. DS vejledende sagstal er ca. 25 
socialsager, for de mest komplekse og ”røde” sager, og ca. 35-45 for handicapområdet. Vores 
sagsnormering er pt. gennemsnitligt på 31,5 for familierådgiverne, 30 for ungerådgiverne, og 
62,5 for handicap. Tallene er opgjort i juni 2020. Sagstallet kan ikke stå alene, men skal ses i 
den organisatoriske sammenhæng. 

Særligt for handicapområdet betyder det stigende sagstal, at rådgiverne kan være udfordret 
på tidsfrister, der enten kan betyde at borgere venter længe på hjælp eller bliver 
overkompenseret. Vi kan ikke anmode om tilbagebetaling, hvis borgeren har overholdt sin 
oplysningspligt.  

Dette stigende pres har en konsekvens for målgruppen. Det skaber ustabilitet for borgerne, 
når rådgiverne bliver presset. Normeringen skal kunne absorbere sagerne, men det er ikke 
det, der sker. Med vores faglighed er det vores opgave at fortælle, hvad det har af konsekvens 
for målgruppen og det serviceniveau, man har vedtaget. Arbejdsvilkårene har store 
konsekvenser for arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel. I forhold til den forebyggende indsats, 
så er vi helt enige i, at det er den rigtige løsning, at det foregår i primærsektoren, men det har 
de konsekvenser, som er anført. 

På handicapområdet er der fortsat råd- og vejledningssager, og her får det stigende sagstal 
den betydning, at det forebyggende må vige for det akutte. Det, der kunne være løst i det 
forebyggende regi, bliver akut og ofte langt mere indgribende. 

Endvidere ses der et pres i forhold til ydre opgaver som nødvendig opkvalificering  og 
uddannelse, hvor tiden rådgiveren har til rådighed går fra kerneopgaven.  

Pt. er Familieafdelingen blevet optaget i et partnerskabs projekt med fokus på barnets 
progression med Socialstyrelsen, Rambøll og Professions højskolen Absalon. Fredericia skal 
de næste 2½ år sammen med 4 andre socialfaglig stærke kommuner udvikle en national 
model. 
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Der er behov for tilføjelse af ressourcer til området, for fortsat at kunne varetage opgaverne 
tilfredsstillende samt overholde tidsfristerne på sigt. 

Vi har i medierne kunnet læse, at nogle partier ønsker en analyse af Familieafdelingen. Det er 
vi meget uforstående overfor, da der i 2016 blev udarbejdet en ekstern rapport omkring 
forældresamarbejdet af KLK – en rapport som kostede 400.000,- kr. Revisionen kommer hvert 
år, hvilket heller ikke har givet anledning til bemærkninger. Vi vil gerne gøre opmærksom på, 
at såfremt politikkerne ønsker en analyse vil det give merarbejde i afdelingen. Så kan vi ikke 
gennemføre vores udviklingstiltag, da der ikke er ressourcer hertil.  

Der er ca. en håndfuld utilfredse forældre ud af de ca. 1200 komplekse sager, der varetages. 
KLK skriver i deres rapport, at en traditionel forståelse af forældretilfredshed ikke giver 
samme mening i et myndighedsarbejde, som på det almene børneområde. 
Forældrekontakten er i vidt omfang lovmæssig bestemt. Børn og unge er i centrum – ikke 
forældrene. Denne præmis er især tydeliggjort igennem de seneste ti år- fx implementering af 
barnets reform, overgrebspakken og fremadrettet Barnets lov. 

På vegne af socialrådgiverne i Familie og Børnesundhed 

Jeanne Hust 
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Høringssvar fra FMU Familie og Børnesundhed 
 
FMU i Familie og Børnesundhed har drøftet det udsendte basisbudget 
2021- 2024 
Da vi ser en økonomi i balance og et overskud på driftsudgifterne ønsker vi, 
at den gode økonomi kommer de mest udsatte børn og unge til gode. 
I Børne- og Ungepolitikken står der bl.a.: ”AT vi sætter tidligt og målrettet 
ind i dagtilbud og skoler, så alle børn og unge sikres plads i fællesskabet, 
så de trives og lærer”. 
 
Det vil vi i Familie og Børnesundhed gerne bidrage til, men vi har i de 
seneste år oplevet et stigende antal sager og henvendelser. Vi opfordrer 
derfor til, at man fra politisk side opnormerer i Familie og Børnesundhed, 
således at arbejdspresset på den enkelte medarbejder lettes, derved kan vi 
understøtte udsatte børn og unge tidligt og rettidigt.  
 
I PPR oplever vi et stigende antal henvendelser til alle faggrupper. Forældre 
ønsker råd og vejledning om deres børns motoriske, følelsesmæssige eller 
sproglige udvikling. Skoler ønsker vurderinger og sparring ud i opgaven at 
skabe gode læringsmiljøer i klasser med stor diversitet i elevgruppen. 
Pædagoger ønsker hjælp til at kunne lave tidlig indsats for børn hvis 
udvikling ikke forløber som de flestes. Familier ønsker besøg af vores 
koordinerende kontaktpersoner KKP for at få hjælp til at få familielivet til at 
fungere omkring et barn eller en ung.  
Vores gruppetilbud til eksempelvis børn med angst er kontinuerligt fyldt op 
og efterspørgslen er stigende, hvorfor der må oprettes flere grupper. Det er 
svært at tilgodese med den nuværende normering.  
 
I dagligdagen er det et faktum, at vi vores leder bruger meget tid på 
administrative opgaver. Det betyder, at tiden, som skulle bruges på at 
understøtte udsatte børn og unge bruges på HK-opgaver eksempelvis 
koordinering med andre afdelinger og kommuner, daglige 
borgerhenvendelser, arkivering, indberetninger til ministeriet osv. Vi 
foreslår, at der tildeles ressourcer, så der bliver mulighed for at ansætte en 
administrativ medarbejder, således at vi som fagpersoner, kan bruge tiden 
på kerneopgaven. Vi ved, at der i de fleste andre kommuner er 
administrativt personale ansat til PPR –funktionen. 
 
Som PPR-medarbejdere besøger vi dagligt daginstitutioner og skoler for at 
tale med børn, lærere, pædagoger og forældre. Vi har i perioden med 
corona-restriktioner set, at børn og personale trives i de mindre 
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gruppesammenhænge. Der er færre konflikter, færre skift, bedre overskuelighed og mere nærvær. Vi 
opfordrer til, at man fra politisk side giver mulighed for at daginstitutioner og skole kan videreføre de gode 
ting fra foråret 2020, således at flere børn i Fredericia får en god hverdag med større trivsel og bedre 
mulighed for læring.  
 
I Sundhedsplejen foreslår vi, at en eventuel opnormering vil kunne bruges til at der lige fra barnets fødsel er 
fokus på, at alle faggrupper -  sundhedsplejersker, psykologer, læger, jordemødre, familierådgivere 
samarbejder mere om de allermest sårbare børn og forældre.  
 
Familie- og Ungdomscenteret har i en længere periode varetaget en lang rækker opgaver for social udsatte 
børn og unge med hjælp af vikardækning. Vi ønsker, at vores normering fremadrettet bliver hævet, således 
at vi kan løfte vores kerneopgave med faste medarbejdere. 
 
Derudover er vi opmærksomme på, at der fra politisk side drøftes en videreførelse af projekt ”Tilbage på 
sporet”, hvor finansieringen udløber juni 2021. Disse overvejelser bakker vi op om, da man via ”Tilbage på 
sporet” muliggør en helhedsorienteret indsats til udsatte børn/unge og deres familier, som har højt fravær og 
skolevægring. Dette projekt taler ligeledes ind i den relationelle tanke, hvor der samarbejdes på tværs.   
 
 
Medarbejdersiden i FMU giver udtryk for at processen omkring budget og høringssvar, som ofte før, er for 
presset. Det er svært at overholde vores indgåede MED aftale, med så kort en tidsfrist fra orientering til 
høring. Det er svært at nå at få sikret medarbejderinddragelse. Det burde være muligt at få fristen for 
høringssvar, noget tidligere i processen.  
 
 
 
 
 
 
 
Vibeke Bang 
Næstformand FMU 
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Høringssvar til budget 2021 i Fredericia Kommune 

 

LMU på Erritsø Fællesskole har følgende kommentarer til byrådet i forbindelse med det 

fremlagte basisbudget. 

1. 

Byrådet opfordres til at bruge de tilbagemeldinger, der er kommet i forbindelse med 7000 

stemmer. Vi gør opmærksom på flg: 

• Vi oplevede i foråret, at mindre hold i langt højere grad tilgodeser muligheden for at 

integrere skolens forskellige elever. Pædagogisk opnås der en synergieffekt, som 

tilgodeser både personalet og eleverne. Målet med en bedre inklusion tilgodeses i 

højere grad ved de mindre hold. Derfor opfordrer vi Byrådet til at afsætte ressourcer 

til, at der kan dannes mindre hold i en mere permanent form. De høje 

klassekvotienter, vi har i kommunen, er desuden en afgørende faktor i forhold til at 

mange forældre vælger privatskolerne. 

• Det øgede fokus på hygiejne og rengøring, vi har haft de sidste måneder, har vist sig 

at have en positiv effekt på sygefravær både hos elever og medarbejdere. Vi er 

desuden udfordrede i forhold til rengøring i faglokalerne, da det ikke er nemt at nå at 

rengøre i det omfang, vi skal, hvilket betyder, at brugen af faglokaler ind imellem 

fravælges. Derfor opfordres Byrådet til at fortsætte investeringen i ekstra rengøring. 

• For at styrke udeskolen er en renovering af udeområderne på alle tre matrikler 

tiltrængt. Vi har tidligere nævnt: bålhus, skur til materialer og udvidelse af 

træværksted på Højmosen, renovering af udelamper og udendørs plancher  

• Gratis kørsel med busser til eleverne, så man kan komme ud i nærområdet og andre 

interessante steder i Danmark. 

 

2.  

Byrådet anbefales endvidere at fastholde den plan for renovering, som allerede nu er på 

tegnebrættet for Højmosen og Krogsager.  Højmosen er den eneste skole i kommunen, der 

endnu ikke er blevet renoveret, og Krogsager er aldrig færdiggjort. 

 

3.  

Vi er bekymrede for, at mængdereguleringen udhuler muligheden for at give eleverne den 

bedst mulige undervisning. Selv om der bliver en elev færre i en klasse, kan man ikke spare 

den gennemsnitlige elevudgift. Udgiften til lærerne, lokaler, ledelse mv er stadig den samme. 

Derfor vil man opleve serviceforringelser, hvis man ikke tager hensyn til det. Vi opfordrer 

Byrådet til at vælge en anden tildelingsmodel. Man kunne fx i stedet basere udgiften på antal 

klasser. 

Også på fritidsområdet er vi bekymrede for, at evt. faldende børnetal vil medføre en 

driftsbesparelse, som vil få konsekvenser for serviceniveauet. 

 

LMU på Erritsø Fællesskole 

Mette Wichmann næstformand 
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Fredericia den 07.09.20 

Høringssvar vedr. Budgetforslag 2021 – 2024 fra Bestyrelsen i Den Kreative Skole. 

Bestyrelsen for Den Kreative Skole i Fredericia (DKS), har diskuteret Budgetforslag 2021 – 2024. Der var ikke 

kommentarer til selve budgetforslaget.  

Men fra elevrepræsentanterne i bestyrelsen er der en række ønsker som man meget gerne ser er med i de 

politiske overvejelser i de kommende budgetforhandlinger.  

DKS har igennem de senere år udvidet tilbuddene, så der f.eks. både er kommet dans og musical på 

programmet. Det giver et bredere og mere mangfoldigt udvalg at tilbud på skolen, men er også med til at 

presse skolens eksisterende rammer.  

Samtidigt er det et stort ønske fra eleverne om, at der også bliver kigget på skolens inventar, lokaler og 

udstyr, idet meget af det efterhånden trænger til udskiftning.  Af konkrete ønsker peger eleverne på: 

- Der mangler omklædningsrum på skolen.

- Flere kvadratmeter/større rum i det daglige til fagene musical og dans

- Opgradering af toiletfaciliteter.

- Nyt instrumenter til flere af fagene.

- Nyt inventar flere steder, eksempelvis borde og stole.

- Spejle på hjul, der både kan bruges til sang, dans og projekter.

Bestyrelsen bakker op om ønskerne da eleverne har deres daglige gang på skolen, og derfor ser og hører 

de, hvilke behov der er ønskværdige for skolen. Vi vil alle gerne være med til at Fredericia fortsat har en 

attraktiv kreativ skole for byens børn og unge. 

På vegne af bestyrelsen på Den Kreative Skole i Fredericia 

Bobby Singh Bhatia 

Formand 
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Høringssvar til budget 2021 

Forældrebestyrelsen for Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk vil gerne sige tak for muligheden for at give 

feedback til budget 2021. 

Det glæder os, at der i foråret og sommeren er fundet midler til indkøb af forskellige ting i både 

daginstitutioner og dagplejen, men det ændrer ikke på at det generelle niveau for inventar og 

anlægsmidlerne er for lavt, og at det faktisk kan blive svært at få vedligeholdt de ting, vi køber. På den 

lange bane bliver det dyrere, at vi ikke kan vedligeholde ordentligt. Fx hvis vi ikke kan vedligeholde 

træværk, fordi vi er nødt til at købe en ny vaskemaskine, hvis den gamle bryder sammen. Så kan vi over tid 

skulle udskifte træværk, fordi det ikke blev vedligeholdt i tide. Derfor ønsker vi os et tilskud til det 

økonomiske råderum. 

På trods af at vi i Fredericia er tæt på at opfylde BUPLs minimumsnormeringer, er antallet af hænder ikke 

højt nok i vores daginstitutioner. Dette handler bl.a. om vores relativt store mængde af udsatte børn og 

familier i distriktet, og at ”minimumsnormeringer” som begreb beskriver hvad der mindst er påkrævet i 

normalområdet. Både forældre og personale oplevede en øget trivsel blandt børnene og en meget bedre 

ramme for pædagogerne til at udføre deres kerneopgave, da vi pga. Corona fik opnormeret alle 

institutioner og der var mulighed for at dele børnene ind i mindre grupper. Vi oplevede fx at børnene blev 

mindre ”krævende” fordi de i højere grad fik stillet deres behov for voksenkontakt umiddelbart. Derfor er 

det også et stort ønske for os, at sætte normeringen op igen, til denne højere standard på trods af at 

kravene ift. Corona slækkes.  

Vi forventer, at I ud over dette høringssvar også tager vores ønsker til budget med i betragtning, hvori vi 

redegør for, at vi ønsker at bibeholde den ekstra rengøring, der har været under Corona, at der kommer 

konkrete planer for legestuen til dagplejen samt, at der kommer afklaring på hvor den nye institution skal 

ligge, og hvis den ikke skal ligge i Ullerup Bæk ønsker vi afklaring omkring hvordan vi så skal udvide 

kapaciteten i distriktet (se også distriktets input til vision for distriktet fremsendt på forespørgsel i august). 

Med venlig hilsen 

Forældrebestyrelsen for Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk 
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Sendt:

Til:

Emne:

8. september 2020 08:47
Journalen
VS: Manglende bybus

Da jeg kan forstå, at i fortsat vil bort spare aften busforbindelse - linie 2 
(også her i efterårs og vintermånederne) vil jeg hermed udtrykke min 
forbavselse og utilfredshed. 
Da det medfører at Nord Fredericianer, der ikke har bil, ingen mulighed 
har for at deltage i kulturelle aktiviteter i byen: Foredrag, koncerter, 
aftenskole, biograf m.m. 
Også sociale arrangementer som cafe/restaurantbesøg, banko, vennebesøg 
o.s.v. er udelukket.

Jeg håber virkelig, at dem der har med bybus trafikken at gøre, hurtigt får 
oprettet en fornuftig aftenkørsel, så jeg og andre igen kan betragter os som 
borger i Fredericia 
og ikke som nu! Borger i "udkants" Fredericia. 

Hilsen 
Ruth Asmussen 
Bissensvej 49 
Nordbyen. 
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