Driftshåndtag til budget 2021-2024 - Reduktion

NR:

Titel på driftshåndtag:

Fælles sommerferiepasning i dagtilbud (2 uger)

Udvalg:

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Politikområde:

Daginstitutioner og dagpleje

Aktivitetsområde:

Daginstitutioner og dagpleje

Delområde:

-

R 3.1.1.2

Overordnet beskrivelse
Fælles sommerferiepasning på dagtilbudsområdet handler om, at dagtilbud i de uger af sommerferien, hvor
pasningsbehovet er mindst, samler børnene på færre matrikler. Dette sker for at udnytte ressourcerne
mere effektivt henover hele året, herunder ikke mindst sikre en mere effektiv udnyttelse af
personaleressourcerne.
Forslag 1: Sommerferiepasning i 3 børnehuse
Budgetændring (Beløb i 1.000 kr. i 2021-prisniveau)
+ udvidelse / - reduktion

2021

2022

2023

2024

Budgetændring i alt*

-1.868

-1.868

-1.868

-1.868

Eget politikområde

-1.868

-1.868

-1.868

-1.868

Øvrige politikområder
*Specifikation af budgetændring vises efter beskrivelse af driftshåndtaget

Budget på delområde (Beløb i 1.000 kr. i 2021-prisniveau)
+ udvidelse / - reduktion

Ændring til delområde (Eget politikområde)

2021

2022

2023

2024

-1.868

-1.868

-1.868

-1.868

Budget før driftshåndtag

126.259

128.759

129.954

130.340

Budget efter driftshåndtag

124.391
124.391

126.891

128.086

128.472

2022

2023

Forslag 2: Sommerferiepasning i 5 børnehuse
Budgetændring (Beløb i 1.000 kr. i 2021-prisniveau)
+ udvidelse / - reduktion

2021

2024

Budgetændring i alt*

-1.386

-1.386

-1.386

-1.386

Eget politikområde

-1.386

-1.386

-1.386

-1.386

Øvrige politikområder
*Specifikation af budgetændring vises efter beskrivelse af driftshåndtaget
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Budget på delområde (Beløb i 1.000 kr. i 2021-prisniveau)
+ udvidelse / - reduktion

2021

2022

2023

2024

-1.386

-1.386

-1.386

-1.386

Budget før driftshåndtag

126.259

128.759

129.954

130.340

Budget efter driftshåndtag

124.873

127.373

128.568

128.954

Ændring til delområde (Eget politikområde)

Servicerammen
Driftshåndtaget påvirker servicerammen fuldt ud.
Beskrivelse af driftshåndtaget
Fra sommeren 2019 blev der på SFO-området indført fælles sommerferiepasning på én matrikel i de tre
uger af sommerferien (28, 29 og 30), hvor pasningsbehovet erfaringsmæssigt er mindst. Nærværende
reduktionsforslag består i at gøre noget tilsvarende på dagtilbudsområdet i ugerne 29 og 30, og der
fremlægges i den forbindelse to mulige forslag:
Forslag 1: Fælles sommerferiepasning i tre større børnehuse; Hundested Børnehus, Frederiksværk
Børnehus og Børnehuset Kregme. Derved spares tildelingen til at holde otte andre børnehuse åbne, idet
der tages udgangspunkt i pasningsbehovet i sommeren 2019.
Forslag 2: Fælles sommerferiepasning i fem lokale børnehuse; Hundested Børnehus, Børnehuset Melby,
Frederiksværk Børnehus, Børnehuset Kregme og Børnehuset Ølsted. Derved spares tildelingen til at holde
seks andre børnehuse åbne, forældre tilbydes pasning i lokalområdet, og flere børn får mulighed for at
blive passet i eget dagtilbud.
Supplerende oplysninger:
 Byrådet vedtog 17/3-2020, at der etableres mini-SFO på alle kommunens folkeskoler pr. 1. maj 2021.
Endvidere blev det besluttet, at den enkelte skole skal sikre et mini-SFO-tilbud gennem hele
sommerperioden til skolestarterne. Mini-SFO betyder således, at de kommende 0. klasses elever fra
2021 sommerferiepasses i regi af skole/mini-SFO og ikke dagtilbud.
 Nødpasning i dagtilbud på lukkedage (de tre dage før påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, mellem
jul og nytår og 31. december) varetages fortsat af Frederiksværk Børnehus for hele kommunen.
 Evt. fælles sommerferiepasning i dagtilbud i ugerne 29 og 30 kunne også inkludere de dagplejebørn,
der ellers ville være i gæstedagplejen, som hører under henholdsvis Børnehuset Skåninggårdsvej og
Hundested Børnehus.
I sommeren 2019 var der i ugerne 29 og 30 op til henholdsvis 251 og 233 tilmeldte børn i dagtilbuddene i
Halsnæs. I sommeren 2019 var der i uge 28 op til 370 tilmeldte børn i dagtilbuddene i Halsnæs, og på den
baggrund er uge 28 fravalgt som en uge, der indgår i dette forslag.
Note til ovenstående: De oplyste tal for tilmeldte børn i sommeren 2019 inkluderer ikke tal fra Børnehuset
Asserbo, som i sommeren 2019 var en afdeling af Børnehuset Melby. Det har ikke været muligt at trække tal
for Børnehuset Asserbo, men eftersom der er tale om et mindre børnehus, så har de manglende tal ikke
væsentlig betydning for det samlede billede af, at pasningsbehovet er mindst i ugerne 29 og 30.
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For at kunne imødekomme pasningsbehovet i ugerne 29 og 30 foreslås sommerferiepasningen fra og med
2021 varetaget ved enten forslag 1 eller forslag 2. For begge forslag gælder, at alle børnehuse bidrager med
personale til bemandingsplanerne i ugerne 29 og 30 af hensyn til både børnene og personalets muligheder
for ferieafholdelse.
Forslag 1: Den fælles sommerferiepasning varetages i tre større børnehuse; Hundested Børnehus,
Frederiksværk Børnehus og Børnehuset Kregme. De tre børnehuse har tilsammen en kapacitet på 380 børn
med den eksisterende fordeling på 130 vuggestuebørn og 250 børnehavebørn. Derudover er det indtænkt,
at de to specialtilbud i henholdsvis Hundested Børnehus (autisme) og Frederiksværk Børnehus (inklusion og
dagbehandling) med i alt 19 pladser kan holde åbent i de to uger. De tre børnehuse passer børn ud fra en
opdeling i større geografiske områder (jfr. under Beskrivelse af implementering og opfølgning).
Forslag 2: Den fælles sommerferiepasning varetages i fem børnehuse fordelt på lokalområder; Hundested
Børnehus, Børnehuset Melby, Frederiksværk Børnehus, Børnehuset Kregme og Børnehuset Ølsted. Også i
dette forslag er det indtænkt, at de to specialtilbud i henholdsvis Hundested Børnehus og Frederiksværk
Børnehus kan holde åbent i de to uger. De fem børnehuse passer børn ud fra en opdeling i lokalområder
(jfr. under Beskrivelse af implementering og opfølgning). Dette forslag lægger vægt på værdien af lokale
fællesskaber og tilhørsforhold, fx at forældrene tilbydes pasning i lokalområdet, og at flere børn vil have
mulighed for at blive passet i eget dagtilbud.
Baggrundsviden: I sommeren 2011 blev der i Halsnæs Kommune gennemført fælles sommerferiepasning i
uge 29 med tre åbne dagtilbud. Optællingen fra dengang viser, at blot 28 børn gjorde brug af tilbuddet. Det
peger på, at langt de fleste familier finder andre løsninger, når deres eget dagtilbud ikke holder åbent.
Forslag 1: Sommerferiepasning i 3 børnehuse
Specifikation af budgetændring (Beløb i 1.000 kr. i 2021-prisniveau)
+ udvidelse / - reduktion

2021

2022

2023

2024

Ændring til budget i alt

-1.868

-1.868

-1.868

-1.868

Reduktion i lønsum

-2.197

-2.197

-2.197

-2.197

549

549

549

549

-220

-220

-220

-220

Forældrebetaling
Fripladser og søskendetilskud

Forslag 2: Sommerferiepasning i 5 børnehuse
Specifikation af budgetændring (Beløb i 1.000 kr. i 2021-prisniveau)
+ udvidelse / - reduktion

2021

2022

2023

2024

Ændring til budget i alt

-1.386

-1.386

-1.386

-1.386

Reduktion i lønsum

-1.630

-1.630

-1.630

-1.630

408

408

408

408

-163

-163

-163

-163

Forældrebetaling
Fripladser og søskendetilskud
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Konsekvenser for borgerne
Forslag 1 om pasning i tre større børnehuse: Forældre, som har børn i et af de syv andre børnehuse, vil få
længere transport til et dagtilbud, som de heller ikke kender. Børnene vil skulle indgå i et også for dem
ukendt dagtilbud med nye relationer til både børn og voksne fra andre børnehuse. Der vil dog indgå
personale fra alle dagtilbud i bemandingsplanen, men det kan ikke sikres, at der er kendt personale på alle
dage og/eller i hele åbningstiden.
Forslag 2 om pasning i fem lokale børnehuse: Forældre tilbydes pasning i lokalområdet. Flere børn får
mulighed for at blive passet i enten deres eget dagtilbud eller et nærliggende dagtilbud. Der vil også i dette
forslag indgå personale fra alle dagtilbud i bemandingsplanen, men det kan ikke sikres, at der er kendt
personale på alle dage og/eller i hele åbningstiden.
For begge forslag gælder en ambition om, at fælles sommerferiepasning skal give børnene en oplevelse, der
ligner den, de kender fra ferieperioder i eget dagtilbud: At når stuepædagogen har ferie, er det pædagogen
fra nabostuen eller en vikar, der sørger for, at man får en god og tryg dag sammen med de andre børn fra
stuen og nabostuen. Også under fælles sommerferiepasning – uanset valg af forslag – vil personalet lægge
aktiviteter til rette med udgangspunkt i børnegruppens behov og muligheder. Hvad angår indkøring af nye
børn, så vil forældre som udgangspunkt blive anbefalet at undgå ugerne 29 og 30 som indkøringsuger.
Konsekvenser for personale
Fælles sommerferiepasning ifølge forslag 1 eller forslag 2 vil være ensbetydende med en
personalereduktion på henholdsvis 5,3 og 3,9 årsværk. Derudover vil sommerferiepasningen være
ensbetydende med, at flere medarbejdere skal afholde deres ferie i ugerne 29 og 30. For andre
medarbejdere betyder det, at de i ugerne 29 og 30 arbejder i et børnehus, hvor de ikke normalt arbejder,
samt indgår i relationer med personale, børn og forældre, som de ikke kender.
Forslag 1: Sommerferiepasning i 3 børnehuse
Specifikation af konsekvenser for personale
Kan gennemføres pr.

01.01.2021

2021

Antal medarbejdere omregnet til årsværk

2023

2024

5,3

5,3

5,3

5,3

6

6

6

6

-2.197

-2.197

-2.197

-2.197

Antal berørte medarbejdere
Ændring i lønsum (Beløb i 1.000 kr. i 2021-prisniveau)

2022

Forslag 2: Sommerferiepasning i 5 børnehuse
Specifikation af konsekvenser for personale
Kan gennemføres pr.

01.01.2021

Antal medarbejdere omregnet til årsværk
Antal berørte medarbejdere
Ændring i lønsum (Beløb i 1.000 kr. i 2021-prisniveau)

2021

2022

2023

2024

3,9

3,9

3,9

3,9

4

4

4

4

-1.630

-1.630

-1.630

-1.630

Beskrivelse af implementering og opfølgning
Fordelingen af børn forventes organiseret, så man som udgangspunkt er tilknyttet flg. børnehuse:
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Forslag 1 – pasning i tre større børnehuse:
 Børnehuset Kregme tager imod børn fra Børnehuset Ølsted og Børnehuset Skåninggårdsvej
 Frederiksværk Børnehus tager imod børn fra Børnehuset Skovfogedlodden, Børnehuset Ahornvej og
Børnehuset Baggersvej
 Hundested Børnehus tager imod børn fra Børnehuset Spodsbjerg, Børnehuset Melby og Børnehuset
Asserbo
Forslag 2 – pasning i fem lokale børnehuse:
 Børnehuset Kregme tager imod børn fra Børnehuset Skåninggårdsvej
 Frederiksværk Børnehus tager imod børn fra Børnehuset Skovfogedlodden, Børnehuset Ahornvej og
Børnehuset Baggersvej
 Hundested Børnehus tager imod børn fra Børnehuset Spodsbjerg
 Børnehuset Melby tager imod børn fra Børnehuset Asserbo
 Børnehuset Ølsted
Uanset valg af forslag:
Som en vigtig del af implementeringen skal der i god tid kommunikeres med forældre og medarbejdere om
den fremadrettede model for fælles sommerferiepasning, intentionen med og organiseringen heraf. Der
skal i den forbindelse bl.a. tages stilling til, om der ønskes en vejledende tilmelding fra forældrene med
henblik på, at dagtilbuddene kan disponere deres ressourcer mest hensigtsmæssigt.
Efter sommeren 2021 skal der på baggrund af de konkrete erfaringer med den fælles sommerferiepasning
tages stilling til, om tilbuddet skal ændres, fx i tilfælde af, at få forældre gør brug af fælles
sommerferiepasning.
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