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Sommerhilsen fra Kontoret 

Kære forældre. 

Sommerferieperioden nærmer sig og I skal have en hilsen med her fra mig med orienteringer om 
stort og småt, bl.a. om busser, konsekvenser af sparerunden i kommenen, personalesituation mm. 

Gammel bus - Ny bus 

Vores nye bus bliver leveret på tirsdag og vi glæder os meget til at se den. Vi har navngivet den 
”Trækfuglen”.  

Indtil nu har vi kun set tegninger og billeder af den, men nu er den på vej. Det bliver vores to 
storegrupper - Troldebørnene og Skovbørnene – som skal bruge den i dagligdagen til august og 
frem. Inden da skal vi have den indrettet, så det bliver rigtig godt at være på tur med den. Vi 
holder åben bus tirsdag eftermiddag, så I og jeres børn kan komme ind og se nærmere på den. 

Det er et stykke tid siden at vores anden bus – Gyngehesten – har holdt herude og været til 
rådighed. Den har desværre fået smadret en siderude som viser sig at være meget svær at 
fremskaffe. Det skal åbenbart være præcis den samme slags, for at bussen fortsat kan godkendes 
til kørsel. Det er en kæp i hjulet for os, da det jo er højsæson for dejlige ture ud i sommerlandet, og 
ikke mindst de ture for de største børn, som vi i en årrække har taget på i ugerne op til 
sommerferien. Ærgerligt nok, men vi håber at den snart er klar igen. 

Efter sommer er det planen at Kogler, Rumpenisser, Biller og Krudtugler hver får en busdag med 
Gyngehesten. 

Konsekvenser af sparerunden for os. 

Som I nok ved, har byrådet just gennemført en genåbning af budget 2022, med en række 
besparelser som konsekvens. På dagtilbudsområdet er der dels blevet sparet på det beløb vi får pr. 
barn og der er også sparet på hvor mange pædagoger man har til hensigt der skal være i 
dagtilbuddene i forhold til medhjælpere. Konkret har det betydet at vi i Skovbørnehuset får 
161.160, - kr. mindre end vi først har fået udmeldt i vores budget. Selvom det er en mindre 
besparelse end vi havde frygtet, er det stadig et anseligt beløb som vi skal sende tilbage til 
kommunekassen. Jeg vil forklare længere nede hvordan vi imødegår den opgave. 

Til efteråret skal byrådet arbejde med budgetterne for de kommende år, og vi må forberede os på 
yderligere besparelser. Hvordan og hvor meget det vil ramme os, ved vi først til oktober. Inden de 
endelige beslutninger træffes, vil blandt andre vores bestyrelse, få mulighed for at forholde sig til 
planlagte besparelser igennem høringssvar. 

I sådan en spareproces, må I endelig ikke tro at der ikke bliver kæmpet for børnenes forhold i 
kommunen. Både iblandt lederne, iblandt tillidsrepræsentanter og interesseorganisationer, bliver 
der arbejdet for at vores politikere er klar over de konsekvenser, som yderligere besparelser vil 
have for vores børn og den kvalitet vi kan yde i dagtilbuddene. 

Men beslutningen er politikernes, og det er mit arbejde, at få rummet kommende besparelser i 
vores budget og i vores hverdag. I det arbejde, er det altid min og personalegruppens sigte, at 
konsekvenser bliver så milde for børnene som muligt.  

Nyt om personale og personalerokader 

Jeg har tidligere orienteret jer om, at Kristian til august skal hen til Skovbørnene, hvor han skal 
fungere som chauffør, og at Kira skal til Sneglestuen i hans sted. En yderligere rokade er på vej, 
idet Ditte fra Koglestuen skal hen til Troldebørne fra midt september og frem til og med november. 

Når alt det kan lade sig gøre, er det fordi vi i den periode er rigtig langt nede i børnetal i de fire 
børnehavegrupper. Når det samtidig er en god idé, er det fordi vi kan udskyde nogle nyansættelser 
i nogle måneder, og i den øvelse kan vi spare en del på budgettet. Oprindeligt var det min tanke at 
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vi på den måde kunne indhente noget af det underskud vi har. Men som det ser ud nu, kommer den 
økonomiske gevinst blot til at dække besparelsen nogenlunde. 

Jeg har haft henvendelser fra jer forældre fordi I er bekymrede for, hvordan det nu skal gå på de 
stuer som mister en medarbejder i en periode. Hvis I går med bekymringer, er I velkomne til at tale 
med mig om det. Jeg lytter gerne og hvem ved - måske kan jeg imødegå bekymringerne på den 
ene eller anden måde.  

Alle de store børn – er nu på vej i Skole. Jeg ønsker jer familier til vores store børn alt held 
fremover og mange tak fordi I har valgt Skovbørnehuset til jeres barn. Vi har nydt at være sammen 
med jeres børn – det gælder hver eneste én. Tak for engagement og samarbejde 

Til slut vil jeg bare ønske jer alle en rigtig dejlig sommer. Jeg holder selv ferie i juli måned. 

 

Vi ses 

Henrik 

 

 

Alle børn har brug for ferie! 


