
Høringssvar vedrørende fremtidsscenarier for 
dagtilbud
LEV Bornholm vil fokusere på specialindsatsen på dagtilbudsområdet.

Landsforeningen LEV på Bornholm har gennem flere år fulgt udviklingen i 
specialbørnehaven Mælkebøtten, og har et tæt samarbejde med forældrerådet 
i institutionen. Det kan næppe overraske nogen, at vi fortsat mener, at der er 
behov for at have en specialbørnehave. Der er behov for et stærkt fagligt tilbud
med de fornødne ressourcer og kompetencer.

Efter at Mælkebøtten er blevet en del af Dagtilbud i regionskommunen, er 
Mælkebøttens budget kommet voldsomt under pres. Der er opstået en uværdig
konkurrence mellem normalområdet og det specialiserede område. Vi vil 
opfordre til, at man husker at værne om det specielle område og ikke lader det 
drukne i det normale område. Særligt skal der lægges vægt på, at børn med 
særlige behov ikke bliver normale af at gå i en normal institution eller ved at 
der laves besparelser i Mælkebøtten. Tværtimod kan en styrket indsats i 
Mælkebøtten give mange børn de fornødne kompetencer, der gør dem i stand 
til at flytte til et almindeligt børnehus eller til at gå i en almindelig folkeskole, 
evt. med støtte.

De bornholmske kommunalpolitikere har tidligere sagt, at der er behov for 
Mælkebøtten med et specialiseret fagligt miljø. Alligevel har administrationen 
gang på gang foreslået at lukke Mælkebøtten. Derfor vil det være på sin plads, 
at der i de kommende år kan komme ro omkring institutionen. Denne ro kan 
opnås ved at sikre børnetallet i Mælkebøtten. Der bør derfor ses på, hvorfor der
har været et voldsomt fald i børnetallet i Mælkebøtten, der ikke modsvarer det 
generelle fald i børnetallet eller at Bornholm har en høj andel af børn med en 
børnesag. Det kan være nødvendigt at kigge på visitationen til Mælkebøtten, 
både når det gælder kriterierne for visiteringen, men også proceduren.

LEV Bornholm havde helst set, at Mælkebøtten kunne fortsætte som et 
selvstændigt børnehus i regionskommunen. Men hvis en sammenlægning 
mellem Svaneke Børnehus og Mælkebøtten kan betyde, at begge institutioner 
kan fortsætte deres drift, kan LEV Bornholm kun støtte op om dette. Vi hæfter 
os ved, at der ifølge forældrerådene er en opfattelse af, at man kan lave et 
godt og spændende tilbud, hvor ord som inklusion, tolerance og forskellighed 
kan få en positiv ladning. Det er en rigtig god idé, at der oprettes OBS-pladser i 
Mælkebøtten, da det vil være en hurtig måde, at få støttet op om børn, der har 
det svært. I dag kan der gå alt for lang tid, før den rigtige indsats igangsættes.

At der er opstået en uværdig konkurrence mellem normalområdet og det 
specielle område, indikerer for LEV Bornholm, at der ikke er de fornødne 
økonomiske rammer til drift af børnehusene rundt om i kommunen. 



Normeringen er ganske enkelt blevet for lav, og der bør kigges på, om der på 
trods af sparekrav, er grundlag for at tilføre dagtilbudsområdet en større 
ressource i de kommende budgetår.

Opsummering:

• Lev Bornholm støtter en sammenlægning mellem Mælkebøtten og 

Svaneke Børnehus, da det kan skabe ro omkring specialindsatsen i de 
kommende år. 

• Der bør kigges på visitationen til Mælkebøtten, både kriterier og 

procedurer. 
• OBS-pladser i Mælkebøtten er en god idé, da det kan betyde, at nogle 

børn kan få omgående hjælp i stedet for at det trækker ud. 
• Der bør kigges på, om normeringen på dagtilbudsområdet er blevet for 

lav. 

Bestyrelsen i LEV Bornholm, marts 2016.
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