Bornholms Regionskommune

Budget 2022 – 2025

Spareforslag
Nr.:

BSU-11-01

Emne:

Reduktion af sprogindsatser samt råd og vejledning ifm. specialpædagogisk og
terapeutisk indsats

Udvalg:

Bevilling:

Center:

Børne- og Skoleudvalget

11 Dagpasning

Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2021-priser

2022

Mindreudgift

2023

2024

2025

- 717

-717

-717

-717

- 717

- 717

- 717

- 717

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Reduktion af 1,5 medarbejdere i Inklusions- og Ressourceteamet.
Forslaget vil medføre reduktion i sprogindsatser samt fysio- og ergoterapeutisk tidlig vejledning.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Forslaget vil medføre, at betjeningen af dagtilbud vil blive væsentlig forringet, hvilket vil have afgørende betydning for
den forebyggende indsats for børn i udsatte positioner og deres familier, ligesom begyndende fejludvikling ikke opdages
rettidigt.
De forringede muligheder vil omhandle:
Vejledning og rådgivning om fysiologisk, motorisk og sproglig udvikling til familier og til dagtilbud.
Arbejde med det enkeltes barns udvikling i forhold til sprog, motorik og fysiologi.
Ekspertviden mistes og den kommer derfor ikke i spil i forhold til en helhedsindsats for barnet
Familier mister adgang til samme ekspertviden
Der vil opstå venteliste til udarbejdelse af Sensory profile (en analysemetode som bidrager med viden til barnets
udvikling og trivsel).
Muligheden for konkrete og individuelle forløb forringes væsentligt
Forslaget vil ikke være i overensstemmelse med formålet i De små børns Bornholm, og vil således få direkte indflydelse
på arbejdet med programmet.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Afskedigelse af en fuldtids og en deltidsmedarbejder.
Kvaliteten i det pædagogiske arbejde vil falde, da muligheden for rådgivning og vejledning bliver væsentligt reduceret.
Kvaliteten indenfor berørte faggrupper vil reduceres, da sparring ofte er nødvendigt for at kunne finde kvalificerede
interventioner i de svære problematikker, som jobbet omhandler.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Det kan betyde øget pres på øvrige indsatser, såfremt tidlig forbyggelse ikke opnås.
5. Tidshorisont
Januar 2022
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Spareforslag
Nr.:

BSU-11-02

Emne:

Reducering af pulje til social normering (50%)

Udvalg:

Bevilling:

Center:

Børne- og Skoleudvalget

11 Dagpasning

Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2021-priser

2022

Mindreudgift

2023

2024

2025

- 927

-927

-927

-927

- 927

- 927

- 927

- 927

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Puljen til social normering, der var en del af budgetforliget for 2018, foreslås reduceret med 50%. Puljen blev afsat med
henblik på at kunne øge indsatsen i udvalgte institutioner, for børn i udsatte positioner.
Puljen – der udgør 1,609 mio. kr. årligt – har fra start af været en gevinst i arbejdet med børn og familier, der er i udsatte
positioner. Puljen gør det muligt i højere grad at kunne støtte op om f.eks. sprogforløb, og indsatsen har således
betydning for at flere børn får lige læringschancer. Med en halvering af puljebeløbet bliver den årlige besparelse på
927.000 kr. jf. nedenstående:
Besparelse på puljen (50%)
Ændring forældrebetaling
Ændring fripladser og søskendetilskud
Ændring tilskud til private
Ændring fripladser og søskendetilskud, private
I alt

-805.000
201.000
-82.000
-215.000
-26.000
-927.000

2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Reduktion af puljen vil få en direkte konsekvens for børnene i puljens målgruppe, da der ikke længere vil være mulighed
for at fortage den ekstra indsats, som f.eks. små grupper, der laver særlige aktiviteter eller afholder ekstra
forældresamtaler med henblik på at øge det enkelte barns trivsel og læring.
Det vil betyde, at flere børn vil få sværere vilkår og deres mulighed for lærings- og chancelighed forringes, og det kan få
konsekvenser for børn i deres skole- og uddannelsesliv.
Forskning viser, at dagtilbud af høj kvalitet har afgørende betydning for børn i udsatte positioners muligheder for
chance- og læringslighed.
Forslaget vil især ramme børnehuse, der er i forvejen har en høj belastningsgrad med mange børn i udsatte positioner.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Det kan medføre afskedigelser med efterfølgende nedsættelse af arbejdstid for udvalgte medarbejdere. Midlerne
uddeles for et år ad gangen, så medarbejderne i det enkelte hus, der har fået tildelt midlerne, er forberedte på at
tilskuddet kan ophøre.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Det vil øge belastningsgraden på organisationens øvrige tilbud, idet der ikke længere kan laves samme tidlige
forebyggende indsats, som det er muligt at gøre med støtte fra puljen til social normering.
Forslaget vil få konsekvens for De små Børns Bornholm, idet det vil blive vanskeligt at implementere og udføre nye
indsatser uden denne pulje til at arbejde med de særligt udsatte familier.
Der vil kunne forventes flere underretninger og større træk på Myndighed i allerede eksisterende socialsager.
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5. Tidshorisont
Januar 2022
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Spareforslag
Nr.:

BSU-11-03

Emne:

Afskaffelse af tilskud til pasning af egne børn

Udvalg:

Bevilling:

Center:

Børne- og Skoleudvalget

11 Dagpasning

Center for Børn og Familie

2022

1.000 kr. i 2021-priser

Mindreudgift

2023

2024

2025

- 320

-320

-320

-320

- 320

- 320

- 320

- 320

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Jf. dagtilbudslovens § 86 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil
barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.
På Bornholm kan tilskuddet søges af forældre med børn i alderen 24 uger og indtil skolestart, og tilskuddet er fastlagt til
75 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen, og tilbydes så længe den
samlede økonomiske virkning af ordningen kan holdes indenfor det afsatte beløb.
Puljen er i 2018, 2019, 2020 og 2021 blevet opbrugt på meget få dage.
Puljen til tilskud til pasning af egne børn udgør 724.000 kr. brutto. Der blev i sin tid afsat 300.000 kr. netto til ordningen,
idet det blev forudsat at halvdelen af de børn, der ville blive passet af forældrene, ellers ville have fået en plads i et
børnehus. De oprindeligt afsatte 300.000 kr. er pris- og lønfremskrevet til 320.000 kr., som det fremgår af
nedenstående. I budgettet er der kalkuleret med en besparelse på 404.000 kr. som følge af brug af færre pladser i
kommunens børnehuse (inkl. ændring i forældrebetaling, fripladstilskud mm.).
Beløb i 1.000 kr.
Tilskud til forældre, der passer egne børn
Beregnet besparelse i børnehusene (netto)
Nettobudget

724
-404
320

I juni 2018 blev der foretaget en evaluering af ordningen. Evalueringen viste, at ingen af familierne havde børn indmeldt
i et pasningstilbud og få oplyste, at de skulle bruge pasningstilbud, såfremt de ikke fik andel i puljen. Tendensen har
været den samme for budgetår 2019.
I 2020 er det fortsat sådan, at ingen af familierne, der har fået andel i puljen, havde børn indmeldt i et pasningstilbud. 20
børn har fået bevilget andel af puljen i 2020. 18 børn har i 2020 ikke fået andel i puljen. 3 af de 18 børn er blevet
indmeldt i dagtilbud i stedet for, 6 børn var allerede indmeldt i dagtilbud og ville have opsagt deres plads i dagtilbud, og
de resterende 9 børn har ikke haft brug for dagtilbud. Der er således ikke en nettobesparelse på børnehusene, som
forventet i ordningen. Derfor er ordningen dyrere for BRK end de afsatte 0,3 mio. kr. årligt.
I 2021 er det fortsat sådan, at ingen af familierne, der har fået andel i puljen havde børn indmeldt i et pasningstilbud. 18
børn har fået bevilget andel af puljen i 2021. 34 børn har i 2021 ikke fået andel i puljen.
10 af de 34 børn er blevet indmeldt i dagtilbud i stedet for, 2 børn var allerede indmeldt i dagtilbud og ville have opsagt
deres plads i dagtilbud, og de resterende 22 børn har ikke haft brug for dagtilbud.
Der er fortsat ikke en nettobesparelse på børnehusene, som forventet i ordningen. Derfor er ordningen dyrere for BRK
end de afsatte 0,3 mio. kr. årligt.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
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Da det er en pulje, er der familier, der ikke får andel i puljen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Ordningen administreres af Pladsanvisning og koordinering og er forholdsvis tung at administrere. Der kan dog ikke
spares på medarbejderområdet hvis ordningen stoppes, idet der ikke er tilført midler til opgaven.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Ingen

5. Tidshorisont
1. januar 2022
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Spareforslag
Nr.:

BSU-11-04

Emne:

Ophør af overgangsprojekt

Udvalg:

Bevilling:

Center:

Børne- og Skoleudvalget

11 Dagpasning

Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2021-priser

2022

Mindreudgift

2023

2024

2025

- 190

-190

-190

-190

-190

-190

-190

-190

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
I forbindelse med at vippeordningen blev nedlagt, blev det besluttet at provenuet skulle anvendes til at skabe et projekt
på tværs af børnehave og skole for alle børn, der skulle starte i skole. Projektet skulle være med til at sikre tryghed i
overgangen. Der har været 3 forløb, alle med stor succes. Dog har Corona i 2020 og 2021 medført anderledes forløb.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Forslaget vil forringe samarbejdet om den gode overgang fra børnehave til skole.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Det vil betyde, at der etableres nye tiltag i forbindelse med overgang fra børnehave til skole, hvilket skønnes vanskeligt
uden ressourcer afsat til dette.
5. Tidshorisont
2022
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Spareforslag
Nr.:

BSU-11-05

Emne:

Nedsat åbningstid i børnehusene - 1 time ugentligt

Udvalg:

Bevilling:

Center:

Børne- og Skoleudvalget

11 Dagpasning

Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2021-priser

2022

Mindreudgift

2023

2024

2025

- 466

- 466

-466

-466

- 466

- 466

- 466

- 466

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Åbningstiden reduceres fra 51,75 time pr. uge til 50,75 time pr. uge. Reduktionen vil ske på de tidspunkter, der er
mindst behov for pasning. F.eks vil man kunne lukke om fredagen kl. 15.00 i stedet for kl. 16.00 eller fordele den
sparede time ud på flere dage. Besparelsen på 466.000 kr. årligt består af følgende ændringer:
Besparelse
Ændring forældrebetaling
Ændring fripladser og søskendetilskud
Ændring tilskud private
Ændring fripladser og søskendetilskud, private
I alt

-404.000
101.000
-42.000
-108.000
-13.000
-466.000

2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Forældre med behov for dagtilbud i den lukkede time, skal finde alternative muligheder, og det vil således være en
serviceforringelse.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Forslaget vil medføre reduktion eller afskedigelser for dagtilbudsområdet på Bornholm.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Det kan få betydning for ændrede arbejdsvilkår hos andre faggrupper, f.eks. ved særlige familieindsatser

5. Tidshorisont
Januar 2022
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Spareforslag
Nr.:

BSU-11-06

Emne:

Afskaffelse af pulje til små børnehuse

Udvalg:

Bevilling:

Center:

Børne- og Skoleudvalget

11 Dagpasning

Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2021-priser

2022

Mindreudgift

2023

2024

2025

- 159

- 159

-159

-159

-159

-159

-159

-159

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Puljen er oprettet for at sikre små børnehuses mulighed for at holde åbent i den fulde åbningstid på 51,75 time på trods
af, at der ikke er børn nok indskrevet til at gøre husene økonomisk bæredygtige.
Børnehusene har imidlertid haft så stor tilgang af børn, at de for nuværende er bæredygtige i sig selv.
Puljen afskaffes med budget 2022, med udgangspunkt i at der ikke længere synes at være behov for tilførsel af ekstra
økonomiske ressoucer. Besparelsen på 159.000 kr. årligt er sammensat af følgende ændringer:
Besparelse på puljen

-138.000

Ændring forældrebetaling

35.000

Ændring fripladser og søskendetilskud

-14.000

Ændring tilskud private

-37.000

Ændring fripladser og søskendetilskud, private

-5.000
-159.000

I alt

2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Usikkerhed omkring udviklingen af den private institution ved Bornholms Frie Idrætsskole, Bien og deres forventede
kommende vuggestue, kan skabe usikkerhed om udviklingen i børnetal i Nyker Børnehus. Denne usikkerhed kan
medføre, at Nyker Børnehus ikke er økonomisk bæredygtigt og vil kunne få behov for ekstra ressourcer for at være
bæredygtig. Med udgangspunkt i prognoserne for øens øvrige kommunale børnehuse, vurderes det at de vil være
økonomisk bæredygtige i de kommende år.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Såfremt der er børnehuse, der ikke er økonomisk bæredygtige, vil det være dagtilbudsområdet, der selv skal dække
den ekstra tildeling, som der i dag tilføres fra puljen.
5. Tidshorisont
1. januar 2022
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Spareforslag
Nr.:

BSU-12-01

Emne:

Nedlæggelse af sorggrupper for børn og unge

Udvalg:

Bevilling:

Center:

Børne- og Skoleudvalget

12 Børn og Familie

Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2021-priser

2022

Mindreudgift

2023

2024

2025

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Til budget 2020 blev der igen etableret sorggrupper for børn og unge, som har mistet en forældre eller søskende.
Der kører nu to sorggrupper; En for de 7-11 årige og en for de 12-17 årige.
Forslaget går ud på at nedlægge de to grupper igen.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Der vil ikke længere være et kommunalt tilbud til de børn, som har oplevet et sådant tab.
De familier, som har mulighed for det, vil kunne købe psykolog privat til deres børn. Der er dog ikke nogle private
gruppetilbud. Så børnene vil ikke have muligheden for at være i gruppe med andre børn i en tilsvarende situation, men
vil "kun" kunne få individuel terapi.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Der vil skulle reduceres med 6,5 timer/ugen hos psykologerne og med 5 timer/ugen hos familiebehandlerteamet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Nedlæggelse af tilbuddet kan give øget efterspørgsel på andre ydelser, hvis børnene får mere alvorlige sorgreaktioner,
hvis de ikke får bearbejdet deres tab. Der vil være øget henvisning til Åben annonym rådgivning og øvrige 11.3
foranstaltninger.
5. Tidshorisont
1. januar 2022
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Spareforslag
Nr.:

BSU-12-02

Emne:

Bortfald af støtte til SFO til frie grundskoler

Udvalg:

Bevilling:

Center:

Børne- og Skoleudvalget

12 Børn og Familie

Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2021-priser

2022

Mindreudgift

2023

2024

2025

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
De frie grundskoler kan i dag søge om støtte til SFO tiden til støttekrævende elever.
Forslaget går ud på at nedlægge denne pulje.
Da man lagde alle midler til støtte ud på skolerne, beholdt man centralt en lille pulje til at kunne give elever på frie
grundskoler støtte i SFO, da man også kunne det tidligere fra den fælles pulje til både folkeskoler og privatskoler. I
praksis er det PPRs opfattelse, at folkeskolerne ikke længere bruger nogle af de udlagte midler til støtte i SFO, og
eleverne på de frie grundskoler har derfor nu et tilbud som folkeskolerne ikke længere har.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Det vil ikke længere være muligt at få ekstra støtte i SFO for eleverne på Frie Grundskoler.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Har ingen betydning, da det er en pulje penge som gives.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Det vil have betydning for de frie grundskoler.

5. Tidshorisont
1. januar 2022
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Spareforslag
Nr.:

BSU-12-03

Emne:

Lukning af PREP

Udvalg:

Bevilling:

Center:

Børne- og Skoleudvalget

12 Børn og Familie

Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2021-priser

2022

Mindreudgift

2023

2024

2025

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Til budget 2021 blev halvdelen af midlerne til PREP kurser sparet væk, og således er der nu budget til 2 årlige PREP
kurser, mod tidligere 4.
Forslaget går på, at nedlægge PREP kurserne helt.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
PREP kurserne er et generelt forebyggende tiltag rettet mod alle forældrepar.
Med de to årlige kurser, som der for nuværende er budget til, er der stor efterspørgsel på kurserne.
Kurserne har god effekt, og er med til at fremme kommunikationen i familierne og forebygge bl.a. skilismisser.
Vi har tidligere set, at da PREP kurser på Bornholm blev gjort gratis, oplevede Bornholm perioden 2015-2019 den
største nedgang i landet i antallet af skilsmisser, med en nedgang på 22,7% siden 2015: Kilde:
http://tv2bornholm.dk/?newsID=223507
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Der skal reduceres med 6 timer/ugen hos psykolgerne og 3 timer/ugen hos sundhedsplejen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Skilsmisser koster bl.a. kommunen direkte penge i forhold til øgede børnepenge og huslejebidrag. Men de anslåede
indirekte omkostninger for kommunen er endnu større, da skilsmissebørn har større risiko for bl.a.
indlæringsvanskeligheder, nedsat selvværd og for at havne i misbrug, kriminalitet og lign.
5. Tidshorisont
Vil kunne have virkning fra 1. januar 2022
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Spareforslag
Nr.:

BSU-12-04

Emne:

Nednormering socialpsykolog (32 timer/uge)

Udvalg:

Bevilling:

Center:

Børne- og Skoleudvalget

12 Børn og Familie

Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2021-priser

2022

Mindreudgift

2023

2024

2025

-400

-600

-600

-600

-400

-600

-600

-600

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Nednormering af socialpsykolog gruppen med 32 timer.
Socialpsykologerne udfører visiterede opgaver i sociale sager - bestilt af myndighed. Det drejer sig primært om
psykologisk behandling til børn, unge og forældre, psykologiske undersøgelser (både af børn og af
forældrekompetence), samt supervision til plejefamilier.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Forslaget vil medføre en forøget ventetid for borgerne. I dag er der 3-6 måneders ventetid på behandling og
undersøgelser. Denne ventetid vil stige, hvis forslaget gennemføres. Da det er familier, som i forvejen er vurderet i
målgruppen for en social foranstaltning, vil en øget ventetid kunne medføre en øget forværring af problematikken,
hvilket i yderste konsekvens kan betyde, at flere børn og unge vil blive anbragt.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Der vil skulle reduceres med 0,87 fuldtidsstiling ud af grundnormenringen på 7,65 fuldtidsstillinger.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Da det drejer sig om familier som allerede er vurderet til at være i målgruppen for ydelser efter serviceloven, vil
kommunen ikke bare kunne undlade at handle i forhold til familierne. Så en øget ventetid, vil kunne medføre udfiter til
andre foranstaltninger imens.
5. Tidshorisont
Forventet 1. maj 2022 med mindre der kan omplaceres en psykolog ifm. mulig tiltrædelse af udvidelsesforslag BSU-1251.
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Spareforslag
Nr.:

BSU-12-05

Emne:

Undervisning af børn med sproglige vanskeligheder

Udvalg:

Bevilling:

Center:

Børne- og Skoleudvalget

12 Børn og Familie

Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2021-priser

2022

Mindreudgift

2023

2024

2025

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Reduktion af Tale-hørekonsulent med 20 timer om ugen.
Med besparelsen vil al talepædagogisk undervisning af børn ophøre, med undtagelse af undervisningen af børn med
verbal dyspraksi.
PPR tilbyder i dag undervisning til børn med udtalevanskeligheder, grammatiske vanskeligheder eller vanskeligheder
med hukommelse eller den pragmatiske brug af sproget, når vejledning af forældre og personale i skole eller dagtilbud
viser sig ikke at være tilstrækkelig.
Det kan skyldes arten af sprogvanskeligheden, personalets muligheder for at indgå i træningen eller forældrenes
kompetencer til at varetage deres del af træningen.
Undervisningen foregår i dagtilbud/skolen og/eller i hjemmet og forløbene tilpasses behovene i forhold til intensitet eller
længde og spænder lige fra flere ugentlige undervisningsseancer i korte forløb (1-3 mdr.) til undervisningsforløb, der
med forskellig intensitet strækker sig over måneder/år.
PPR vil med besparelsen fortsat undervise de børn der fra foniatrisk afd. på Rigshospotalet er diagnosticeret med
verbal dyspraksi jfr. forløbsbeskrivelsen fra Socialstyrelsen.
PPR vil dog henlægge undervisningen til Ullasvej i Rønne for at reducere tidsforbruget.
Børnene med verbal dyspraksi har brug for daglig træning gennem minimum 2-3 år.
Tale-hørekonsulenten udfører i dag undervisning i dagtilbud/skole og hjem 2-4 gange ugentligt og vejleder i forbindelse
med undervisningen personale og forældre i deres del af træningen. Der er tværfagligt samarbejde med ergoterapeut
og/eller fysioterapeut.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Den del af besparelsesforslaget, der handler om ophør af undervisning vil få stor betydning for de børn, der med en
indsats fra kommunens side kan afhjælpes deres sprogvanskeligheder eller hvor sprogvanskelighederne kan reduceres
væsentligt.
Børn med sprogvanskeligheder, der ikke bliver afhjulpet/reduceret kan opleve vanskeligheder i det sociale samspil med
andre børn og med voksne. De kan opleve sig marginaliserede og f.eks. vægre sig ved at tale i børnegruppen/klassen,
hvilket kan have betydning for deres trivsel og generelle udvikling.
Forskning viser, at der er stor sammenhæng mellem sprogvanskeligheder og børnenes læseudvikling, og derfor
vurderer PPR, at forslaget vil have betydning for de omtalte børns læseudvikling og derved faglige udvikling og trivsel i
skolen.
Det vil have betydning for forældrene, som i højere grad vil opleve at stå alene med en opgave som fagligt er svær for
dem at løfte. De vil opleve, at børnenes vanskeligheder står på i væsentligt længere tid og i større omfang end
nødvendigt. Ydermere vil de børn der vokser op i de mere sårbare familier være endnu sværere stillet ved ophør af
talepædagogisk undervisning.
Pædagoger og lærere vil opleve, at skulle varetage opgaver med de børn, der har sprogvanskeligheder, som de ikke
har hverken de faglige kompetencer eller de tidmæssige ressourcer, der kræves for at løse.
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For den del af besparelsesforslaget der handler om at omlægge undervisningen af børnene med verbal dyspraksi til
Ullasvej, vil det opleves langt mere indgribende i børnene og forældrenes hverdag, når de flere gange ugentligt skal
køre til undervisning.
Man kan frygte, at forældrene til nogle af de børn med størst behov ikke vil magte eller have mulighed for at møde op
med deres barn. Også dette vil gå særligt ud over de sårbare børn, som vil blive endnu mere sårbare.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Det vil betyde, at der skal ske en reduktion på 0,5 fuldtidsstilling ud af grundnormeringen på 5,5 fuldtidsstillinger.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Skole og dagtilbud vil stå alene med opgaven i forhold til at lave sprogstimulering til børn med sproglige vanskeligheder.

5. Tidshorisont
Der vil blive arbejdet på, at den berørte medarbejder vil kunne omplaceres pr. 1. januar 2022. Hvis en omplacering, mod
forventning, ikke kan lade sig gøre, vil der i givet fald skulle indledes en afskedigelsesproces, hvorfor besparelsen først
vil kunne effektueres i sidste kvartal af 2022 og have fuldt gennemslag i budget 2023.
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Spareforslag
Nr.:

BSU-12-06

Emne:

Nedlæggelse af en familiebehandlerstilling i Familiebehandlerteamet

Udvalg:

Bevilling:

Center:

Børne- og Skoleudvalget

12 Børn og Familie

Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2021-priser

2022

Mindreudgift

2023

2024

2025

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Forslaget vil nednormere Familiebehandlerteamet med 1 medarbejder. En sådan nednormering medfører mindre
kapacitet og dermed risiko for øget ventetid.
Familiebehandlerteamet varetager i dag opgaver efter SEL §11 samt §52.3.3, herunder familiebehandling, rådgivning
og tilbud om familievejledning.
De symptomer der ses hos børn, der mistrives vil ofte have sit udspring i familiedynamikken - det er således ikke
barnet, der er problemet, men barnet der reagerer på den uhensigtsmæssige adfærd, det bliver udsat for.
Formålet med familiebehandlingen er derfor at give familierne mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes
relationer, samt at bibringe forældrene de fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov. Der tages altid
udgangspunkt i den familiemæssige situation (ressourcer og udfordringer), for derigennem at få afklaret, hvilken
indsats, der bedst understøtter familien i at kunne håndtere børnenes udvikling og trivsel.
Familiebehandlerteamet har særlige kompetencer til at arbejde med multikomplekse problemstillinger (eks. angst,
selvskade og psykisk sygdom). Nednormeres Familiebehandlerteamet forventes øget brug af andre indsatser, som vil
være utilstrækkelige i forhold til de problemstillinger, som barnet/familien har.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Familiebehandling benyttes til at bringe børn og unge ned ad indsatstrappen igen og til at forebygge mere indgribende
og dyrere foranstaltninger og anbringelser. Indsatsen kan også gives under og efter en anbringelse og evt. være med til
at forkorte anbringelsestiden.
En reduktion med en fuldtidsstilling i familiebehandlerteamet vil betyde øgede ventelisteproblematikker. Pt er ventetiden
på et familiebehandlingsforløb ca. 4 måneder.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Dette forslag vil betyde afskedigelse af en medarbejder ud af de nuværende 8,7 fuldtidsstillinger, hvilket svarer til en
reduktion på 12% af medarbejderstaben.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
En reduktion af en medarbejder i Familiebehandlerteamet vil betyder øgede ventelisteproblematikker.
Dette kan betyde øget brug af andre indsatser fx Det Tværgående Støttekorps, samt et øget pres på Det Gule Team..
5. Tidshorisont
Den berørte medarbejder forventes at kunne omplaceres pr. 1. januar 2022. Hvis en omplacering, mod forventning, ikke
kan lade sig gøre, vil der i givet fald skulle indledes en afskedigelsesproces, hvorfor besparelsen først vil kunne
effektueres i sidste kvartal af 2022 og have fuldt gennemslag i budget 2023.
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Spareforslag
Nr.:

BSU-12-07

Emne:

Reduktion af skolesundhedspleje

Udvalg:

Bevilling:

Center:

Børne- og Skoleudvalget

12 Børn og Familie

Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2021-priser

Mindreudgift

2022

2023

2024

2025

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-250

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Forslaget om en besparelse i skolesundhedsplejen vil medføre at tre årgange ikke længere tilbydes en generel
undersøgelse og samtale, men kun ses ved identificerede behov.
Besparelsen betyder, at der ikke længere tilbydes 5 men kun de 2 lovpligtige sundhedssamtaler i den
undervisningspligtige alder.
Lovmæssigt arbejder sundhedsplejerskerne efter sundhedsloven, samt ”Vejledende sundhedsydelser til børn og unge”
(Sundhedsstyrelsen, 2011). Sundhedsstyrelsen beskriver hvilke anbefalinger der er til tilrettelæggelsen og
gennemførelsen af sundhedsarbejdet i skolerne, herunder hvilke opgaver der forventes løst, og hvilke metoder og
tilgange sundhedspersonalet i kommunen bør vælge i skolesundhedsarbejdet.
Tiltrædes forslaget vil Bornholms Regionskommune kun tilbyde de lovpligtige samtaler, men ikke de af
Sundhedsstyrelsen anbefalede samtaler, derved mistes en oplagt mulighed for tidlig forebyggelse.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Besparelsen betyder, at der vil være børn hvor sygdom (som eks. astma), synsnedsættelse, hørenedsættelse, tidlig/for
sen pubertet, begyndende mistrivsel, selvskadende adfærd, forbrug af alkohol/stoffer samt vold og misbrug i familien
ikke vil blive opdaget tidligt. Dette sammenholdt med den nuværende lave normering til skolesundhedspleje, betyder at
forudsætningerne for at yde en sundhedsfremme og sygdomsforebyggende indsats til børn og unge i skolealderen, og
derved skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse, begrænses.
Ifølge sundhedsloven skal kommunen bidrage til at sikre børn og unge i den undervisningspligtige alder en sund
opvækst og derved skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Kommunen skal tilbyde alle børn og unge
i den undervisningspligtige alder to forebyggende helbredsundersøgelser ved en læge eller sundhedsplejersker, dette
opfylder BRK ved de lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser.
Af vejledningen fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at samtaler/undersøgelser, sundhedspædagogiske aktiviteter og
åben konsultation er ligestillede, og at de er lige væsentlige aktiviteter i den indsats, som skal ydes af
skolesundhedstjenesten. Sundhedsstyrelsen anbefaler at der, ud over de lovpligtige ind- og udskolingssamtaler, skal
tilbydes samtale på følgende klassetrin 1. klasse, 4., 5. eller 6. klasse samt i 7. eller 8. klasse. Undersøgelsernes formål
er tidligt at opspore og forebygge sygdom og fejludvikling samt fremme sundheden. Dette lever BRK op til da der pt.
tilbydes samtale i 1., 4. og 7. klasse.
Sundhedsplejen skal derudover tilbyde behovssamtaler og -undersøgelser på alle klassetrin.
Det anslås fra Sundhedsstyrelsen, at 15-20 % af alle børn har brug for behovssamtaler. Denne anbefaling lever
Sundhedsplejen i Bornholms Regionskommune kun delvis op til, da der kun er begrænset mulighed for at tilbyde
behovs samtaler, som følge at antallet af ansatte sundhedsplejersker. Det samme gør sig gældende vdr. anbefalingerne
ift den åbne konsultation.
Sundhedsplejen er demografireguleret og antallet af medarbejdere følges således antallet af børn og unge.
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Sundhedsplejen på Bornholm har ikke normering til at tilbyde eleverne sundhedspædagogiske aktiviteter på de 5
årgange, som pt. ikke ses til samtale og undersøgelse.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Skolesundhedsplejen vil være reduceret til det absolut lovpligtigte og derved kan sundhedsplejen på Bornholm ikke leve
op til anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen. Det vil blive fagligt utilfredsstillende ikke at kunne yde en generel
sundhedsfremmende indsats i den skolepligtige alder.
Det er ønskværdigt at sundhedsplejen på Bornholm kan leve op til anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen ift. arbejdet
med skolebørns sundhed.
I øjeblilkket er fire medarbejder sat op til fuldtid, de vil kunne gå tilbage på deres oprindelige ansættelsesbrøk og der
skal således ikke fyres en medarbejder.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
En så kraftig reduktion i skole sundhedsplejen vil give dårlige vilkår for det tværprofessionelle samarbejde i skoleregi ift
de udsatte børn og unge.
5. Tidshorisont
Kan træde i kraft fra 1/1 2022
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Spareforslag
Nr.:

BSU-12-08

Emne:

Familierådgiver i dagtilbud

Udvalg:

Bevilling:

Center:

Børne- og Skoleudvalget

12 Børn og Familie

Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2021-priser

Mindreudgift

2022

2023

2024

2025

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Nedlæggelse af en familierådgiverstilling i dagtilbud i Det gule team
Det gule team er et forebyggelsesteam bestående af familierådgivere i skoler og dagtilbud, opsøgende
gadeplansmedarbejdere og SSP samt Åben anonym Rådgivning, og lovgrundlaget er Servicelovens
forebyggelsesparagraf § 11.
Formålet med det gule team er, at bidrage til at flere børn og unge i udsatte positioner får en tidlig og hurtig indsats i
almenområdet. Fokus er en helhedsorienteret indsats i barnets og den unges nærmiljø, en indsats, der inddrager alle
de arenaer barnet og den unge begår sig i og er en del af, med det formål, at hjælpe barnet og familien så tæt på et
almindeligt hverdagsliv som muligt. Indsatser tilrettelægges efter barnets/den unges behov og tager udgangspunkt i
ressourcer og udviklingspotentiale. Rådgivningsforløbene kan variere i tid og intensitet og en "sag" kan metodisk
indeholde alt fra et par samtaler og faglige sparringer med professionelle omkring barnet til rådgivnings- og
samtaleforløb med inddragelse af hele familien og netværket, deltagelse i gruppe, sociale aktiviteter m.v. Formålet med
en indsats er altid fagligt begrundet og vurderet indenfor målgruppe af §11.
Familierådgivernes primære målgruppe er forældre til børn i alderen 0-6 år indskrevet i dagtilbud (kommunale som
private).
Børnene har problematikker, der på den ene side ikke er komplekse og tunge nok, til at de er i målgruppe for en
myndighedssag, men som på den anden side er af en tyngde, der ikke alene kan afhjælpes i almensystemet.
Familierådgiverne i dagtilbuds sekundære målgruppe er dagtilbudsledere, Inklusions- og Ressourceteamet og PPR,
med hvem teamet samarbejder tæt med i forhold til at understøtte en tidlig indsats i et tværprofessionelt samarbejde.
Familierådgiveren fungerer som socialfaglig sparringspartner for de mange fagprofessionelle i almensystemet; dels i
forhold til samarbejdet med forældre, dels i forhold til kvalificering af underretninger og risikovurderinger.
Nedlæggelse af en familierådgiverstilling i dagtilbud betyder en samlet reduktion på 30% af Det gule teams indsatser i
dagtilbudsområdet. Dette harmonerer dårligt med De Små Børns Bornholms mindset og formål om forebyggende
indsatser tidligt i barnets liv.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Forældre vil ikke i samme omfang kunne få hurtig og kvalificeret rådgivning og vejledning. Dette kan bevirke at
problemudviklingen tager til, og forældrene kommer i fastlåste situationer uden blik for handlemuligheder i forhold til at
give deres barn gode udviklingsbetingelser.
Der vil ikke kunne etableres forældregrupper omhandlende forældrestrategier og forældreskab i samme omfang som for
nuværende.
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Der vil opstå ventetid, og rådgivningsforløbene vil ikke kunne være så omfattende hverken tidsmæssigt eller metodisk
som §11.3 ellers åbner op for, hvilket kan få den konsekvens, at de indsatser der tilbydes ikke i tilstrækkeligt omfang vil
bidrage til løsning af vanskelighederne.
Det vil være en udfordring at indgå i de samme tværprofessionelle fora som for nuværende, hvilket kan betyde ringere
kvalitet i opgaveløsningen.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Da der kun vil være relativt få ressourcer tilbage i forhold til Det gule teams indsatser på dagtilbudsområdet, vil
fagligheden blive "tyndet ud", og det speciale det er at arbejde med denne målgruppe i et stort og givende
tværprofessionelt samarbejde vil sættes under pres, da medarbejderne, som er tilbage, vil have begrænsede
deltagelsmuligheder. Der er en grundnormering i fuldtidsstillinger på 11,2 familierådgivere, hvoraf 2,2 fuldtidsstillinger
tager sig af dagtilbud. En reduktion på 1 fuldtidstilling vil defor betyde at der nominelt kun vil være 1,2 familierådgiver
tilbage til dagtilbudsområdet.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Dagtilbud vil opleve en massiv reduktion i "betjeningen", hvilket vil betyde, at de ofte vil opleve at stå alene med dels
risikovurderinger i høj risikosager, dels at de ikke har samme mulighed for at tale med forældre om iværksættelse af
hurtige indsatser i hjemmet ved en familierådgiver. Det vil betyde, at de vil opleve at stå mere alene med opgaver, der
kalder på socialfaglig sparring, og hvor de ser et behov for en hurtig indsats i hjemmet.
Der vil på baggrund af ovenstående derfor kunne forventes en stigning i antallet af underretninger fra dagtilbud, som
dermed øger presset på både myndighedsarbejdet og et øget pres på foranstaltninger jf. Servicelovens §52,
eksempelvis familiebehandling
Forslaget vil få konsekvens for De små Børns Bornholm, da familierådgiverne, som er tilbage, vil have mindre tid at
bruge på at indgå i samarbejdet omkring programmet, hvilket er uhensigtsmæssigt set i lyset af at Egmontfonden
naturligt kan have en forventning om, at en tilskudskommune ikke skruer ned for indsatsen samtidig med at de
modtager projektmidler.
5. Tidshorisont
Januar 2022

Side 2

Bornholms Regionskommune

Budget 2022 – 2025

Spareforslag
Nr.:

BSU-12-09

Emne:

Fremtidig finansiering af behandlingstilbud på Heldasskolen

Udvalg:

Bevilling:

Center:

Børne- og Skoleudvalget

12 Børn og Familie

Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2021-priser

2022

Mindreudgift

2023

2024

2025

-750

-750

-750

-750

-750

-750

-750

-750

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Forslaget går ud på at nedlægge/ikke oprette den nye dagbehandlingsdel, der ellers blev lagt op til med lukningen af
DASK. Børn og Familie har finasieret dagbehandlingen i det tilbud, der er kendt som DASK. I forbindelse med den
ændrede struktur i specialskoletilbud og med nedlæggelsen af DASK, blev det besluttet at allokere 250.000 kr. til et af
de nye mellemformstildbud, de resterende 750.000 kr. er påtænkt fremadrettet anvendt til at center for Børn og Famile
kan tilkøbe dagbehandling, der dermed kan genetableres i regi af Heldagsskolen. Denne nye dagbehandlingsform er i
gang med at blive udviklet i samarbejde mellem center for skole og center for Børn og Familie.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Konsekvensen er at der stadig ikke vil kunne oprettes et kvalificeret dagbehandlingstilbud.
En konsekvens kan også være, at der vil være børn, der ikke kan anbringes indenøs, da der ikke vil være mulighed for
at tilkøbe de behandlingstilbud i sammenhæng med skoletilbud, som det enkelte barn vil have brug for. Det har i de
senere år ikke været muligt at lave et samlet behandlings- og heldagsskoletilbud, dette ville igen blive muligt med de de
750.000 kr. der er til rådighed som følge af beslutningen om at lukke DASK.
Det er værdifuldt for de fleste børn og familier at der kan laves et lokalt skoletilbud med behandling, således der kan
laves hen helhedsorinenteret indsats i egen kommune. Det vurderes at ca. 10 børn ville kunne omfattes af
dagbehandlingstilbuddet.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Der vil ikke være direkte ansættelsesmæssige konsekvenser for enkelte medarbejdere

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Konkrete sager kan kompliceres mere end nødvendig, og dermed øge presset på andre foranstaltninger, det kan
medføre udenøs foranstaltninger, der er dyrere end en lokalt forankrede løsninger.
5. Tidshorisont
1. januar 2022
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Spareforslag
Nr.:

BSU-12-10

Emne:

1 årig besparelse på møde og uddannelsesaktiviter

Udvalg:

Bevilling:

Center:

Børne- og Skoleudvalget

12 Børn og Familie

Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2021-priser

2022

Mindreudgift

2023

2024

2025

-191

0

0

0

-191

0

0

0

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
For at opnå den samlede besparelsesramme på bevilling 12 forslås en besparelse på aktiviteter i forbindelse med
møder og uddannelse.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Forslaget vil betyde, at der vil være risiko for et efterslæb hos medarbejdere i Center for Børn og Familie, således de
ikke er opdateret med seneste relevante faglig viden - pædagogisk, psykologisk og socialfagligt samt indenfor
handicapområdet. Det vil få betydning for planlægningen og udførelsen af de specialiserede indsatser til de børn og
unge, der er i centerets målgruppe.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Efter 1½ år hvor møder og uddannelser har været særdelses svære at gennemføre som følge af Corona, skønnes det
uhensigtsmæssigt at reducere muligheden for opdatere sig med ny viden, vidensdeling samt deltagelse i seminarer
o.lign. Det kan få den arbejdsmiljømæssige konsekvens, at medarbejderene ikke føler de har tilstrækkelig sikkert
handlegrundlag i udførslen af deres abejde.
Mulighed for at deltage i uddannelse og faglig udvikling er væsentligt, når centeret skal rekrutere nye medarbejdere. I
dele af centeret er det svært at rekrutere medarbejdere og der kan derfor være bekymring for, om en reducering i midler
til uddannelses og mødeaktiviteter, vil forringe rekruteringsmulighederne yderligere.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Det får betydning for medarbejdernes bidrag og deltagelse i tværfagligt samarbejde.

5. Tidshorisont
1. januar 2022 - 31. december 2022
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Spareforslag
Nr.:

BSU-13-01

Emne:

Den frie befordring ved skolevalg fjernes

Udvalg:

Bevilling:

Center:

Børne- og Skoleudvalget

13 Undervisning

Center for Skole

1.000 kr. i 2021-priser

2022

Mindreudgift

2023

2024

2025

-950

-950

-950

-950

-950

-950

-950

-950

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Hvis forældrene benytter sig af det frie skolevalg, betyder det, at barnet ikke har krav på fri befordring. Hverken hvis den
valgte skole ligger i egen kommune eller i en anden. Kommunen kan dog selv vælge at yde helt eller delvis fri
befordring for eksempel for at understøtte det frie skolevalg.
På Bornholm ydes der fri befordring ved frit skolevalg – dette foreslås sparet, så forældrene som udgangspunkt selv
betaler.
I 2021 omfatter den frie befordring ved frit skolevalg ca 265 elever.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Forslaget indebærer at familien selv skal betale befordring ved frit skolevalg.
Udgiften til befordring vil gøre det frie skolevalg mere økonomisk krævende for familierne, hvorefter familiens
indtægtsforhold kan spille en rolle for hvorvidt man ønsker at benytte muligheden for at fravælge den lokale folkeskole.
I hvilket omfang dette vil spille en rolle er vanskeligt at vurdere præcist
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
BAT vil ikke længere modtage betaling for buskort hos BRK, men i stedet fra forældrene.

5. Tidshorisont
Forslaget kan træde i kraft med økonomisk virkning fra 1. januar 2022
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Spareforslag
Nr.:

BSU-13-02

Emne:

Stoppe madskolen

Udvalg:

Bevilling:

Center:

Børne og skoleudvalget

13 Undervisning

Center for skole

1.000 kr. i 2021-priser

Mindreudgift

2022

2023

2024

2025

-1.032

-1.032

-1.032

-1.032

-1.032

-1.032

-1.032

-1.032

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Der gives et årligt tilskud til drift af madskolen på Paradisbakkeskolen. Dette foreslås stoppet pr. 1. januar 2022 og
fremefter.
2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Madskolen ophører i Nexø i sin nuværende form.
Skolen kan søge at udlicitere opgaven, men erfaringen fra tidligere madordninger er, at det er vanskeligt at opnå
interessenter hvis der er loft på elevbetalingen.
Lykkes det at udlicitere opgaven med de nuværende elevbetalinger, vil børnene ikke blive berørte.
Mislykkes det at udlicitere opgaven, vil madskolen stoppe.
Ambitionen med madskolen var at opbygge erfaringer for alle skoler, og at skolen kunne understøtte følgende mål:


elevernes sundhed



skaber større lighed i sundhed



gøre det sunde valg til det lette valg samt forstå og efterleve de gældende kostråd



at færre børn bliver overvægtige



vække nysgerrigheden for nye smage, lokal mad og sammenhænge i naturen

Madskolen evalueres aktuelt, men evalueringen er dog ikke helt enkel at foretage på grundlag af en periode hvor Covid19 har betydet at driften har været grundliggende anderledes.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
De ansatte på madskolen mister jobbet. Aktuelt er der på madskolen hvad der svarer til 3 fuldstillinger fordelt på 5
personer.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
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5. Tidshorisont
Forslaget kan træde i kraft med økonomisk virkning fra 1. januar 2022.
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Spareforslag
Nr.:

BSU-13-03

Emne:

Rammebesparelse på tildelingen pr. elev.

Udvalg:

Bevilling:

Center:

Børne og Skoleudvalget

13 Undervisning

Center for skole

1.000 kr. i 2020-priser

Mindreudgift

2021

2022

2023

2024

-3.544

-3.544

-3.544

-3.544

-3.544

-3.544

-3.544

-3.544

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Forslaget er at tildelingen pr. elev reduceres med 2.513% på almenskoler, specialskoler og 10-klasse.
Med de aktuelle løn- og prisfremskrivninger, indebærer det følgende i 2021-priser:

0. klasse
1. - 3. klasse
4. - 6. klasse
7. - 9. klasse
10. klasse
Heldagsskolen - skoledel
Kildebakken - skoledel

takst i 2021
35.939
38.151
46.840
51.086
55.593
222.395
313.456

reduceret
takst i 21priser
35.036
37.192
45.663
49.802
54.196
216.806
305.579

De enkelte skoler er frit stillet med hensyn til udmøntningen, som er en del af de enkelte skolelederes kompetence.
Samlet set vil kvaliteten med en så stor beskæring blive berørt – og besparelser i denne størrelsesorden vil typisk skulle
hente hovedparten på lønbudgettet.
Mulighederne for disse reduktioner vil være forskellig på de enkelte skoler – fx:
Reduktion i personalestaben ved markant fjernelse af to-lærerordning.
Reduktion i personalestaben ved at begrænse støtteindsatser.
Reduktion i lærerstaben ved at øge lærernes undervisningstid med 32 timer årligt.
Andre skoler vil finde andre tilpasninger.
Ingen af disse indgreb vil være små tilpasninger, og antageligt vil mange skoler være nødsaget til at benytte de fleste af
ovennævnte eksempler. Så det vil være tydelige ændringer, når det reducerede budget skal holdes.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere
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Forslaget vil ikke have indflydelse på elevernes undervisningstimetal i hverken den fagfaglige eller den understøttende
undervisning, da elevernes timetal vil være uændret.
Øges den aktuelle undervisningsforpligtelse for den enkelte lærer i forhold til nu, vil det medføre mindre tid til
forberedelse, samarbejde med kollegaer og forældre og efterbehandling for lærere og børnehaveklasseledere, der kan
medvirke til en forringelse af undervisningens kvalitet.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Der vil i kraft af besparelser på lønkroner ske en reduktion i lærere og børnehaveklasselederes muligheder, alt
afhængig af den enkeltes skoles pædagogiske og økonomiske situation.
Forslaget er beregnet ud fra en forøget undervisningstid, som en vej til reduktion i personalebehovet der svarer til 8,8
lærerårsværk og 0,2 børnehaveklasseleder-årsværk.
Politiske ambitioner om udvikling og forandring i de bornholmske folkeskoler udmønter sig aktuelt i eksekvering af
udviklingsplanen Fælles Folkeskole Bornholm, og de indsatser, der er knyttet hertil betyder, at de bornholmske
folkeskoler i dag er i en god udvikling (folkeskolerne tiltrækker flere elever, forældre er mere tilfredse, elevernes læring
og trivsel øges). Besparelsesforslaget vil, qua personalereduktion, kunne hæmme nogle af de initiativer og indsatser,
der støtter op om denne positive udvikling. (herunder prioritering af arbejdet med professionelle læringsfællesskaber, tovoksenordning, inklusion).
4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont
Forslaget kan træde i kraft med fuld økonomisk virkning pr. 1. januar 2022
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Spareforslag
Nr.:

BSU-13-04

Emne:

Reduktion af pulje til projekter

Udvalg:

Bevilling:

Center:

Børne og skoleudvalget

13 Undervisning

Center for skole

1.000 kr. i 2021-priser

Mindreudgift

2022

2023

2024

2025

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

Afledt merudgift
Nettobesparelse

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget
Kvalitetsløftsmidlerne udgør 1.301.000 kr., hvoraf ca. 1.050.000 kr. går til nye projekter, enten inklusionsprojekter eller
projekter for åben skole eller kompetenceudvikling. Inklusionsprojekter udgør ca. 300.000 kr.
Denne pulje foreslås reduceret med 500.000 kr., inden for kategorierne åben skole og kompetenceudvikling.
I 2020 blev der under åben skole anvendt penge til følgende projekter:
































Musik, sang og drama
Vores legeredskaber
Find din idræt
Rim, rytmer og remser
Dinosaurussens fodspor
Dramaprojekt
Teknologiforståelse
Kend din Ø
Kend dit land
Den danske kulturarv
Bornholmske kendetegn
Lær din Ø at kende
Spis din by og pluk en blomst
Hop ind i billedet
Kulturtrekløveren
Museet i den åbne skole
Små dyr og alle deres ben
Guided reading
Dinosaurerne var lige her
Skulpturdannelse
Teaterprojekt
Instrumental rytmik
Rytmisk band
Kend dit land
Sammenspilsforløb
Klimakysset
Rim, rytmer og remser
Rytmisk sammenspil
Matematikdag
Naturfagsfestival
Bright green Island
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Plasticforurening – Baltic Sea
Sort muld 2020

Hvilke projekter der søges bevilling til i 2022 kan ikke foruddiskonteres, og ej heller hvilke der vil opnå bevilling med den
nuværende økonomiske ramme, eller med en reduceret ramme.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere
En række projekter der skal give variation i undervisningen må undværes.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

5. Tidshorisont
Forslaget kan træde i kraft med økonomisk virkning fra 1. januar 2022.
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