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september 2020

Høringssvar fra MED-udvalget ved Specialcenter Sigrid Undset vedr. budget 2021.
Høringssvaret omhandler:
Punkt 7 – Sager oversendt til budgetbehandling
Sagsnr. 326-2020-4701 – Beslutning om ændring af åbningstider i Kildebo
samt
Sagsnr: 326-2017-20119 – Beslutning om lokaler til Botilbudsviften og institutioner
Samt et punkt om den ønskede opnormering af Lærkereden.

Sagsnr. 326-2020-4701

J.nr. 27.00.00

Dokumentnr.: 326-2020-223988

– Beslutning om ændring af åbningstider i Kildebo:

Resume:
• MED-udvalget ved Specialcenter Sigrid Undset anbefaler, at der indføres
lukkedage på de i sagsfremstillingen nævnte hverdage på aflastningstilbuddet
Kildebo.
• Aflastningstilbuddet efterspørges primært i weekenden og der er faldende
efterspørgsel på hverdage. Dette er baggrunden for at minimere antallet af
hverdagsåbnet og dermed effektuere driften og bevare et forsvarligt og
bæredygtigt pædagogisk tilbud.
• Forældre og pårørende giver udtryk for bekymring og utilfredshed ifb. med
disse lukkedage. Bekymringen og utilfredsheden tager primært afsæt i en
forringet fleksibilitet og en fratagelse af selvbestemmelse over, hvornår de har
ønsker og behov for aflastning.
Kildebo ønsker at tilbuddet fremover har åbent:
• Hver uge fra torsdag kl. 14 til mandag kl. 9, dog med følgende undtagelser:
• Én gang om måneden holdes åbent onsdag kl. 14 – mandag kl. 9
• Ferieåbent i vinterferien (uge 7), ugen op til påske, uge 27, 28, 29 og
efterårsferien (uge 42), samt ugen imellem jul og nytår (undtagen d. 24.12. fra
kl. 12 til d. 26.12.kl. 12). I disse uger kan brugerne holde fri fra SFO/dagtilbud.
• Åbent hele ugen i uge 23, 24 og 43. Det forventes, at brugerne i disse uger
benytter deres skole/dagtilbud, medmindre andet er aftalt.
• Sommerlukket i uge 30 og 31
• Lukket omkring jul og nytår fra d. 24.12 kl. 12 til d. 26.12 kl. 12 og fra d.
31.12 kl.16 til d. 01.01 kl. 12.00.
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Der har været afholdt forældremøder om forslaget og de fremmødte forældre gav
udtryk for utilfredshed og bekymring over, at der med de nye åbningstider, vil ske en
betydelig indskrænkelse af fleksibiliteten, samt indskrænke aflastningsmulighederne,
som familien selv kan bestemme over ift. hvornår man som familie ønsker,- og har
brug for aflastning.
Det vurderes fra Kildebos side, at det med de foreslåede åbningstider er muligt at få
det antal døgn, man er bevilliget, men at det skal foregå der, hvor Kildebo har åbent.
Dette vil betyde, at familierne skal tilpasse deres ønsker efter Kildebos åbningstider.
Det medgives, at dette er en indskrænkelse af fleksibiliteten.
I 2019 har hverdagene mandag til og med torsdag været benyttet gennemsnitligt af
imellem 0,9 og 2 antal borgere pr. dag. Dette lave antal døgntakster på hverdage
betyder, at det er vanskeligt at drive et forsvarligt og bæredygtigt pædagogisk tilbud,
der har åbent på alle ugens 7 dage.
Personalets arbejdstidstilrettelæggelse på hverdage vil forventes at blive mere stabilt,
da der på nuværende tidspunkt ofte sker afmelding af tjenester pga. få eller ingen
tilmeldte borger på hverdage.

Sagsnr: 326-2017-20119

J.nr. 27.03.00

Dokumentnr.: 326-2020-225024

– Beslutning om lokaler til Botilbudsviften og institutioner
KILDEBOs perspektiv:

Høringssvaret er fra Specialcenter Sigrid Undset og refererer til forslaget vedr.
Kildehuset, Bredekildevej 23`s aktiviteter flyttes til Kildebo, Bredekildevej 19 (herefter
omtalt som hus 19) og derved have fælles lokaler med Kildebo`s aktiviteter.
Nedenstående emner, konsekvens og betydning er med udgangspunkt i
aflastningstilbuddet Kildebos perspektiv.
Resume:
• MED udvalget anbefaler IKKE at Kildehuset flyttes til Kildebo
• Bredekildevej 17-19 benyttes af aflastningstilbuddet Kildebo, primært i
weekender fra torsdag eller fredag til mandag morgen. Dette betyder, at
lokalerne kan være ledige tirsdag til onsdag eller torsdag.
• Ved gennemgang af konsekvenserne for evt. fælles benyttelse af lokalerne
påpeges det, at den pædagogiske indretning af et attraktivt aflastningstilbud og
indretningen til legestue og til mindre dagplejebørn på 1-2 år ikke tilgodeser
socialtilsynets anbefalinger om hjemlige omgivelser, samt har et fælles
pædagogisk udgangspunkt.
• Der vil blive en nedgang i aflastningspladser på en plads pr. weekend. Dette
kan have en konsekvens på 12 døgn pr. mdr.
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•
•

En betydelige konsekvens er, at Kildebo ikke fremadrettet, vil kunne tilbyde
solotilbud til børn med helt særlige specialpædagogiske behov. Pt. har vi et
barn i et særligt tilrettelagt solotilbud og forespørgsel på endnu et solotilbud.
Anden mulig løsning på ovennævnte skal findes – da tilbuddet service ellers
forringes.

Emne:

Kildebo benytter
hus 19 til
aflastningsopgaven
fra fredag kl. 12 til
mandag kl. 10.

Personalet benytter
kontoret i hus 19
som både kontor og
vagtværelse:
”Rådighedsvagt fra
vagtværelse”.
Kildehuset skal
have sit egen
kontor.
I skoleferierne
(undtagen uge 30
og 31), benyttes
hus 19 til aflastning
i både weekender
og hverdage.
Indretning:
Kildebo indretter
huset med afsæt i
socialtilsynets
anbefalinger om
hjemlige
omgivelser og har
fokus på at
indrette, så miljøet
tilgodeser et
ungemiljø.

Opmærksomhedsog
løsningsmuligheder:
Rengøring inden
fredag kl. 12 og efter
mandag kl. 10.

Vagtværelse flyttes til
hus 17 og derved
bliver der et værelse
mindre til aflastning.
Kildehuset indretter
kontor i hus 17.

Skabsvægge med låse
sættes op, så ting er
aflåst og kan sættes
ud og ind alt efter,
hvem der benytter
rummene.

Overvejelser
ift.
konsekvens:
Kildehuset kan
benytte Kildebo
Mandag efter kl.
12.
Tirsdag, onsdag,
torsdag,
Fredag inden kl.
10.
En
aflastningsplads
mindre pr.
weekend vil
betyde kr.
10692,- pr.
weekend.

Betydning for
Kildebo:
Lille/middel/stor
Lille

Kildehuset kan
ikke benytte hus
19 i disse
perioder.

Lille

Aflåste
skabsvægge på
værelser på
brugernes
værelser
tilgodeser ikke
et hjemligt
miljø.

Stor

Stor
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(gns alder er på
17,11 år)
Indretning:
I ulige uger
benyttes hus 19 af
barn fra torsdag til
søndag. Dette
barns handicap og
adfærd har en
karakter, der
betyder, at huset
skal være særligt
indrettet ift. at
sikre inventar og
omgivelser, da
disse bliver ødelagt
eller revet ned.
Barnets adfærd
betyder også, at
vedkommende ikke
kan have fast
tilknytning til
Kildebos øvrige
børn der er i
aflastning. Kildebo
har ikke et
alternativt sted af
tilbyde barnet. Pt.
er der forespørgsel
til endnu en ung fra
Klb kommune, om
Kildebo kan tilbyde
et lign.
aflastningstilbud
mere.
Fællesrummet
benyttes af Kildebo
til spisning og til
aktiviteter.
”Børn og Familie”
Klb. kommune
låner lokalerne til
samvær/overvåget
samvær.

Behov for selvstændig
matrikel tæt på.

Barnet og
dermed familien
kan ikke
modtage
aflastning på
Kildebo.
Nedgang i
indtægt.
Barnet har
særlig
takstberegning.

Stor

Den nævnte
forespørgsel
ang. Et lign.
tilbud må
afvises.

Det kan evt. indrettes
med spisebord, der
kan deles og sætte ud
til væggen.
+ skabsvæg med låse.
Mulighed udgår

Lille

Konsekvens for
”Børn og
Familie”

Ingen
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Toilet og bad skal
deles mellem
dagplejebørn, unge
og voksne.

Nyindretning af
pusleplads i
gang/indgangsparti.

Middel

Sigrid Undset Skolen og Lærkeredens perspektiv:

Høringssvaret er fra MED-udvalget ved Specialcenter Sigrid Undset og refererer til
forslaget vedr. Specialdagtilbuddet Lærkeredens flytning til Lerchenfeldvej 32 til
lokaler, som p.t. rummer indskolingen på Sigrid Undset skolen.
Nedenstående emner, konsekvens og betydning er med udgangspunkt i Lærkeredens
og Sigrid Undset Skolens perspektiv.
Resume:
•
•
•
•

MED-udvalget ved Specialcenter Sigrid Undset anbefaler, at Specialdagtilbuddet
Lærkereden flytter til Lerchenfeldvej 32
MED-udvalget anbefaler, at m2-antallet udvides således, at Lærkereden har
plads til fire børnegrupper i stedet for 3. Der bør derfor afsættes yderligere 0,5
mio. kr. til rokaden.
Etableringsomkostninger – her mangler en industrivaskemaskine.
Lærkereden ønskes opnormeret fra 12 til 14 børn – for at kunne fastansætte og
sikre kvalificeret og uddannet personale.

I specialcenter Sigrid Undset glæder vi os til den kommende flytning, hvor Lærkereden
fysisk flytter over i nogle af skolens lokaler. Dette kræver dog en del tilretninger
bygningsmæssigt og på legepladsen, når en institution skal rumme både skole og
dagtilbud for børn med handicaps.
Men når økonomien til dette er bevilliget, som angivet i budgetforslaget, så forventer
vi, at det kan lade sig gøre.
Vi håber, at et bygningsfællesskab mellem specialdagtilbud og specialskole vil give os
et fagligt fællesskab med udveksling af viden blandt personalet fra de to institutioner.
Ligeledes vil der skulle samarbejdes om fælles faciliteter, så børn og personale skal
samarbejde på tværs. For børnene i Lærkereden vil det betyde, at størstedelen vil
kende deres kommende skole samt personalet, så overgangen fra dagtilbud til skole
vil blive lettere for dem.
Der har været en god proces i samarbejde med ”Team Ejendom” om afdækning af
hvilke bygningsmæssige ændringer, der skal til for at etablere den ”nye” institution i
institutionen. Vi vurderer, at det udarbejdede estimat er realistisk.
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Når vi i budgettet læser om den demografiske udvikling – en stigning i antallet af børn
i alderen 0-6 år frem mod 2035 på 8,8 pct. giver det dog anledning til en skepsis om
det antal børn, vi indretter børnehave til.
Lærkereden er normeret til 12 børn men får visiteret langt flere.
I 2018 var der i gns. 16,6 børn, i 2019 i gns. 17 børn, i 2020 til og med august i gns.
18,3 børn. Prognosen frem mod årsskiftet 2021 peger på, at vi højst sandsynligt vil
have indskrevet 20 børn. Når vi tillægger den demografiske udviklingsprognose, peger
det på, at vi indretter for få m2 til børnehave.
Af de 4,6 mio. kr. der er afsat til rokaden, er de 2,45 mio. kr. øremærket Lærkereden.
Lærkereden vil efter flytning / ombygning have plads til 18 børn. Skal vi fremtidssikre,
at der plads til det faktiske antal børn i børnehaven, bør vi indrette en stue mere.
Hvorfor vi mener, at der bør tilføres yderligere ca. 0,5 mio. kr. til rokaden. Dette skal
selvfølgelig vurderes i samarbejde med Team Ejendom.
Derudover er der ikke afsat penge til vaskerum. Skolen har et vaskerum, som vi gerne
deler, men der bliver behov for en ekstra industrivaskemaskine og de
etableringsomkostninger, der er forbundet hermed.

Opnormering af specialdagtilbuddet Lærkereden
I budgetforslaget står, at Lærkereden er normeret til 12 børn. I foråret ’20 blev det
besluttet, at vi ville stille et forslag om at hæve normeringen til 14 børn, da
Lærkeredens børnetal ikke har været nede på 12 i de sidste mange år. Denne ændring
af normeringen vil betyde, at der kan fastansættes en pædagog mere end tidligere, og
dette er vigtigt, da vi dermed kan oplære og fastholde en medarbejder med
specialviden på vores område, i stedet for hvert år at ansætte begivenhedsbegrænset,
hvorved specialviden forsvinder.
Vi ønsker, at der vil blive taget stilling til dette politisk, og at normeringen hæves til
14 børn hurtigst muligt.

På vegne af MED-udvalget ved Specialcenter Sigrid Undset

Med venlig hilsen
Eva Kousholt Mikkelsen

Malene Thyrring

Næstformand

Centerleder
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