
Skema til høringssvar vedrørende Børne- og Ungdomsudvalgets 

budgetforslag 2022 – 2025 

Skemaet skal benyttes til høringssvar og indsendes til Sharifa Andersen på shand@viborg.dk  

Frist for modtagelse af høringssvar er torsdag den 13. maj 2021.  

Der kan afgives høringssvar til alle emner. 

Hvem indgiver høringssvar:  

Dagtilbudsbestyrelsen område Sydvest 

Emne: Høringssvar: 

Merbevilling til Familieområdet til nedbringelse af 

ventetid på indsatser og støtte 

Bestyrelsen oplever at familieafdelingen er presset 
og der er lang ventetid i, når der er børn og 
familier i dagtilbud der har brug for særlig indsats 
eller støtte. Tidlig og hurtig indsats bør tilstræbes, 
derfor er bestyrelsen positive overfor at dette 
prioriteres. 

Fornyelse af det fysiske læringsmiljø i skolernes 

faglokaler 

Bestyrelsen er ikke imod, at det fysiske 
læringsmiljø i skolerne prioriteres, men kunne 
ønske sig at der også var et økonomisk fokus på 
læringsmiljøer i dagtilbud, hvor der venter en stor 
opgave i at reetablerer læringsmiljøer efter tiden 
med Corona. 

Alsidige og sikre legepladser i dagtilbud 

 

Det er meget positivt, at der bliver afsat midler til 
renovering, etablering og vedligeholdes af 
legepladser. 
Beløbet finder bestyrelsen ikke så ambitiøst, da det 
er en meget dyr post at udskifte legeredskaber. 
Bestyrelsen kunne ønske at legepladser kunne 
prioriteres hvert 5 år frem for hvert 10.år. 
Desuden er der set et ekstra stort slid på 
udearealerne i tiden med Corona pandemi, hvor 
børn og voksne har været ude næste i hele 
åbningstiden, derfor vil der de næste år være et 
ekstra behov for vedligehold og ny etableringer. 

Mindre anlægsønsker i dagtilbud 

 

Det giver rigtig god mening, at der igen afsættes en 
mindre pulje til mindre anlægsønsker i dagtilbud. 
Bestyrelsen ønsker, at der bliver tydelige og 
gennemsigtige rammer og procedure for, hvordan 
midlerne prioriteres og fordeles. 
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Kapacitetsudvidelse på autismeområdet – 

tilbygning til ca. 30 elever 

Med baggrund i at der også i dagtilbud opleves en 
vækst på området, finder bestyrelsen at det er et 
positivt og nødvendigt tiltag. 

Kapacitetsudvidelse på autismeområdet – 

igangværende udvidelse af A-klasser på 

Egeskovskolen 

Ingen bemærkninger 

 

 

 

 

 

 


