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HØRINGSSVAR:
ISU08,

Reduktion af ydelser i Børneterapien

Dette forslag vil begrænse vores muligheder for at tilrettelægge et skole- og fritidstilbud,
der er i overensstemmelse med barnets behov. Det er en problemstilling, der vil ramme
bredt, idet vi har mange elever med særlige behov inden for dette felt.
ISU14A, Konsekvens ved 1 uges lukning i sommerferien:
I betragtning af, at HTK har et stort rekrutteringsproblem, vil dette blive endnu større, da
det ikke er attraktivt, at pædagogerne får endnu mere tvungen ferie.
Lige nu har vi 10 lukkedage, hvor pædagogerne har tvungen ferie svarende til to
ferieuger. 1 uge mere i sommerferien vil reelt betyde at alle fem ferieuger båndlægges.
For skal man have tre sammenhængende uger, kan man få uge 27-28-29 eller 29-30-31.
Erfaringsmæssigt er der en stor del af børnene i SFO i uge 27 og 31. Hvis halvdelen af
personalet er på ferie der, så vil det betyde et øget forbrug af vikarer i de uger.
Dette er ud fra at uge 29 vælges som lukkeuge. Vælger man uge 28 vil halvdelen af
personalet være på ferie i uge 26, hvor der som sagt er mange børn. Derudover er det
en uge hvor lærere og pædagoger har mulighed for at mødes til både overleveringer og
planlægning af næste skoleår.
Besparelsen rammer hårdt, da der fjernes lønsum for en uge for en hel personalegruppe.
Og i den lukkeuge skal personalet jo alligevel have løn under deres ferie. Så lokalt
rammer det dobbelt.
ISU25, Skolestartstimer:
Muligheden for at tilbyde fuldtidsstillinger reduceres.
Pædagogressourcen bruges blandt andet til at sikre en tryg overgang fra 0.kl. til 1.kl.
Gør rekruttering endnu sværere
ISU26, Lærertimer i 0.kl.:
En vigtig ressource, der især benyttes til at sikre en tryg overgang fra 0.kl. til 1.kl.
Ændring i fordelingen mellem lærere og pædagoger i den understøttende
undervisning:
Vi mister lærerressource, men kan bedre lave attraktive pædagogstillinger.
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