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Kære Nyhedsbrev-modtager

Vi får i disse dage mange henvendelser om sommerferielukning, så vi har prøvet at samle
hvad vi ved og hvad vi ser som muligheder for at gøre noget. Det vil sige at dette nyhedsbrev
er lidt længere end de plejer at være. Vi håber du følger med.

Hvad er sommerferielukning:
Inden eller udenfor klyngen kan der planlægges at lægge institutioner sammen henover en
ferie. I starten talte politikere om sommerferielukning, men som det ser ud nu kan det
planlægges i alle ferieperioder. Dette er vedtaget. Det sker fra sommeren 2019
De konkrete detaljer kan I læse her:
kk.dk/feriepasning

Hvad er problemet?
Helt overordnede er problemet ,at der fjernes 30 mio fra området. Det vil sige at
daginstitutionerne i København får 30 mio mindre udbetalt, fordi man formoder, at der kan
spares penge ved denne ferieafvikling. Vuggestuerne har fået 17,5 mio. tilbage, men det er til
bedre normeringer og der ingen garanti for at klyngerne ikke vælger sommerferiepasning også for vuggestuerne.

Det helt store problem
I Københavns Kommune vejledning til feriepasning gemmer der sig en ladeport af muligheder
for "effektiv ferieplanlægning". Sakset fra kommunens hjemmeside: "Ja – der kan
tilrettelægges feriepasning i alle ferieperioder, hvor det passer ind i klyngen eller netværket. "
Ferielukning behøver således ikke begrænse sig til sommerferien. Det er de facto at indføre
fri leg med lukkedage. Det er helt uacceptabelt. Kommunen og politikerne betragter i stigende
grad klyngerne og netværkerne som en samlet institution med mange matrikler, hvor
personale og børn kan flyttes rundt.

Kan man ikke spare penge?
Vi støtter om hensigtsmæssig ferieafvikling. Og vi forældre skal generelt blive bedre til at
melde og overholde ferie. Det er der ingen tvivl om. Men besparelsen kan kun findes ved at
have færre ansatte. Alle pædagoger har ret til ferie. De holder den allerede, der hvor der er
færrest børn i forvejen. Så med mindre, der er færre voksne ansatte eller de ikke skal have
løn i deres ferie, så kan besparelsen ikke findes. Så meget el og rengøring brænder man ikke
af i de uger.
Eller sagt med andre ord: Feriebesparelsen findes ved at børnehaven får færre penge. Hele
året. Den er simpelthen ikke længere.

Men hvorfor har vi ikke hørt om sommerferiepasning/lukning?
Forklaringen er både simpel og lidt kompliceret. Hvert år når budgetforhandlingerne starter i
september/oktober, så forhandler politikerne om en pulje penge. Den pulje kommer fra at hver
forvaltning/udvalg i foråret har spillet ind med konkrete forslag til besparelser, men den
kommer også fra projekter/tiltag som har fået midlertidig bevillinger og som er "på udløb".
Internt i hver forvaltning/udvalg besluttes, der således i foråret et sparekatalog. Hvis ting er på
udløb skal udvalget beslutte at forlænge det der og finde pengene til det.
Sommerferielukningen var en midlertidig bevilling og blev ikke forlænget, hverken i udvalget i
foråret eller til den store budgetforhandling i efteråret. Når budgetteksten så bliver
offentliggjort i efteråret, er besparelserne fra de enkelte udvalg ikke omtalt og det kommer
derfor til at se ud som om, området får penge Det er et problem for den demokratiske debat at
besparelserne afkobles budgetforhandlingerne. Det gør det sværere for medier og befolkning

at gennemskue. I år ser det ud som om vuggestuerne får penge til bedre normeringer. De er
nemlig tildelt 17,5 mio. Men man kan ikke se at der samtidig er fjernet ca. 16 mio. til
selvsamme vuggestuer i forbindelse sommerferiepasningen, for de står i et udløbsdokument,
som ikke blev forlænget.
Se budgetaftalen her:
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploadedfiles/oekf_budget19_faktaark_samlet_11_ufaelled.pdf?fbclid=IwAR1sIcLfymFZV1wZQOTEImr
HId6asXycBmC7PMUDdCM9TsH0moGtHzODSps
Og sparekataloget her:
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/3abc490d-5ef0-4ceb-bbad-f8fc602be090/8dd26bc5d052-42a4-8f92-219f9316f1eb/Attachments/20297534-27138671-15.PDF
og udløb her:
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/3abc490d-5ef0-4ceb-bbad-f8fc602be090/8dd26bc5d052-42a4-8f92-219f9316f1eb/Attachments/20297534-27267831-5.PDF

Det var ikke det politikerne lovede før valget.
Før kommunalvalget svarede 87% af de deltagende kandidater i KFOs kandidattest, at det
var vigtigt at sikre åbne institutioner i sommerferien. Vi ved, at beslutningen skaber stor
utryghed hos børn og forældre, og vi mener, at besparelsen kun findes i regnearket. Det vil i
så fald betyde færre hænder og en dårligere hverdag for vores børn året rundt.

”Det er en klar mærkesag for mig og socialdemokraterne, at vi aflyser sommerferielukningen
permanent i København, sagde Jonas Bjørn Jensen til LFS i deres kandidattest
https://www.lfs.dk/12806

Sisse Marie Welling sagde sådan her da de udskød beslutningen i 2017 til Avisen.dk/tv2
Lorry:

”-Børnene har krav på at kunne blive passet af deres faste pædagoger. Så det er ikke
hensigtsmæssigt at lukke institutioner i sommerferien, siger Sisse Marie Welling til Avisen.dk.
Hun pointerer, at sommerferielukningen ville have været lig med en lavere normering. ”Vi vil
ikke være med til at underminere vores normeringer i børnehaverne. I SF har vi arbejdet på
gøre dem markant bedre, og så skal de ikke forringes igen, siger hun. SF-lederen kalder det
en 'hjerneblødning', at Børne- og Ungdomsudvalget i kommunen har forsøgt at spare penge
ved at lukke institutioner i sommerferien. ”

Sommerferielukning er allerede prøvet før
- og det virkede ikke:
”Det er ikke mere end fem år siden Københavns Kommune afskaffede en tilsvarende ordning.
Dengang var det bare to og ikke tre uger, børnehaverne og vuggestuerne holdt lukket. Og
ordningen var langt fra en succes, viser en evaluering, som Københavns Kommune selv
lavede i 2011. For de mindste børn bliver det mest nævnt, at det har været svært, og at
enkelte fortæller om forældre, der havde valgt alternativ pasning, men som ikke kunne
gennemføre det, fordi barnet var for ked af det," står der blandt andet i evalueringen. I uge 30
havde 2.300 børn behov for at blive passet, men kun 1.119 børn mødte op i den fremmede
børnehave, viser en fremmøderegistrering fra 2011. Det svarer til 48,5 procent. I uge 29 var
fremmødet 65 procent.” (https://www.avisen.dk/koebenhavn-vil-genindfoere-sommerlukkedeboernehaver_460538.aspx)

Sommerferien er ikke bare spildtid:
I de lidt bedre forhold, der kan være i institutionerne i de få uger sker der meget. Det utrygge
barn gøres tryg. De nystartet barn får bedre plads. Nye relationer opstår. Der er tid til ture.
Personalet får lidt luft og når at tænke andre tanker, få set børnene og hinanden på andre
måder. Det har stor pædagogisk kvalitet.

Hvad kan vi som forældre gøre?


Spørg i dit barns daginstitution og spørg til hvordan personalet sikrer, at forældre er
orienteret



Tal i forældreråd (som er i det enkelte institutioner) og forældrebestyrelse ( som er i de
selvejende og klyngen) om I kan rette fælles henvendelse?



Sørg for at tale på forældremøder g når I møder hinanden i gangen, så ALLE ved det.



Skriv til politikerne og bed din forældrevenner gør det samme. Klip/saks alt hvad du
vil fra dette skriv eller bare skriv at det bekymrer dig.
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Vi kommer gerne og hjælper med stort og småt. kfo@kfo.dk
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