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HØRINGSSVAR:
ISU03 Deltidsplads til søskende for familier som passer eget barn under §86 i
Dagtilbudsloven
Vi synes, at det er et godt initiativ at sidestille disse familier med familier, der er på barsel,
men vi kan være bekymrede for, at det vil få stor betydning for normeringen i de enkelte
institutioner, hvis for mange forældre benytter sig af muligheden.
TVÆR01 Rammereduktion på 1 pct.
Vi ønsker ikke en rammereduktion, da vi er bekymret for, at det vil medføre en lavere kvalitet
generelt i kommunen og særligt på dagtilbudsområdet.
ØU01 Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger
Vi har en del institutioner i kommunen af ældre dato samt institutioner, der endnu ikke er
energirenoverede. Vi kan derfor blive bekymret for en reduktion af budget til vedligeholdelse
af kommunens bygninger. Vi har tidligere oplevet et stort efterslæb på vedligeholdelse. Der
skal vi ikke hen igen.
ISU08 Reduktion af ydelser i Børneterapien
Både forældre og personale gør meget brug af vejledning fra børneterapien. Det er samtidig
et fantastisk tilbud til barslende familier. Lige nu er der en ventetid på op til 3 måneder. Vi vil
være bekymret for, at en reduktion af børneterapiens ressourcer vil give en endnu længere
ventetid. En ventetid som i forvejen er for lang, når vi snakker om de helt små børn.
ISU14A 1 uges sommerferielukning i daginstitutioner, SFO'er og klubber
Vi er bekymrede for børns og medarbejderes trivsel både i forhold til alternativ pasning for
børnene i en evt. lukkeuge i sommerferien og i forhold til konsekvenserne for den dårligere
normering, en lukkeuge vil medføre samlet set på året. Med de nuværende 10 lukkedage (i år
12 lukkedage) og så yderligere en uges planlagt lukning lægges der beslag på over tre uger af
både medarbejderne i daginstitutionernes og små-børn-familiernes ferie. Vi har mange
familier og medarbejdere, der for nuværende lægger deres ferie uden for skolernes
sommerferie, dette både af økonomiske og praktiske grunde. Med en tvungen lukkeuge
forsvinder denne fleksibilitet og det vil blive sværere for både familier og medarbejdere at
holde tre ugers sammenhængende ferie. Vi ser det derfor som en serviceforringelse, at
familier og medarbejdere ikke selv kan råde over deres sommerferie.
ISU16 Antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres
Ganske kort forventer vi stadig den samme kvalitet, det samme serviceniveau og ingen
forlængelse af ventetid. Det kunne være et fint sted at promovere os, hvis vi fortsat vil være
en attraktiv børnekommune, da proceskonsulenterne er med til at gøre en forskel for vores
dagtilbud.
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ISU17 Antallet af indsatspædagoger reduceres
Ved det årlige pædagogiske tilsyn er det beviseligt, at de institutioner, som er understøttet af
en indsatspædagog, formår at løfte kvaliteten af det pædagogiske arbejde.
Indsatspædagogerne er dermed med til at sikre den samme høje kvalitet for alle kommunens
dagtilbud. Vi ønsker fortsat en øget fokus på høj kvalitet i alle dagtilbud, og ønsker derfor ikke
en reduktion af indsatspædagogerne.
ISU28 Budget til minimumsnormeringen inkluderes i takstberegningen
(merindtægt)
Hvis taksterne stiger, er der også en klar forventning om, at vi også kan mærke det på
normeringen. En takststigning kan have konsekvenser for lavt bemidlede familier, derfor skal
det garanteres, at pengene vil gå til at få ansat pædagogisk personalet.
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