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HØRINGSSVAR:
ISU03 - Deltidsplads til søskende for familier som passer eget barn
under §86 i dagtilbudsloven:
Det vil være en fordel for familierne med den større fleksibilitet. De kan vælge en deltidsplads
til deres barn i stedet for fuldtids.
TVÆR01 - Rammereduktion på 1 pct. Serviceudgifter:
Vi er bekymret for at kvaliteten vil blive lavere på dagtilbudsområdet, idet det vil være
vanskeligt at reducere driften uden at det går ud over den lovpligtige minimumsnormeringen.
De nævnte eksempler om at det er muligt for den enkelte budgetansvarlige at placere
effektiviseringen på såvel lønsum som øvrige driftsudgifter kan ikke anvendes på dagtilbud.
Der er nødt til at være penge til basisting. Og det vil sige at de lidt større indkøb som fx
cykler med videre ikke længere er muligt. Derfor kan det gå ud over normeringen for at
imødekomme reduktionen.
ØU01 - Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger:
Institutionerne har behov for vedligeholdelse og modernisering. Her bruger vores børn mange
timer af dagen og det har betydning for deres hverdag, herunder helt generelle trivsel, at de
opholder sig i gode fysiske rammer. På samme måde gør det sig gældende for personalet i
institutionerne, vedligeholdelse og modernisering af bygningerne kan fx være med til at gøre
arbejdsmiljøklimaet markant bedre, hvilket har en betydning for personalet. En reduktion af
budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger kan betyder et vedligeholdelsesmæssigt
efterslæb.
ISU08 - Reduktion af ydelser i børneterapien 0,84 årsværk:
Børneterapien er vigtig i den forebyggende tidlige indsats. Børneterapien kan måske bedre
spotte udfordringer i børns trivsel og udvikling end forældrene. Personalet har ikke den
samme uddannelse som terapeuterne og derfor er terapeuterne vigtige!
En reduktion af ydelser i børneterapien vil betyde at færre børn vil tilbydes træning og
behandling og ventetiden på indsats vil øges.
Det kan vi simpelthen ikke være bekendt overfor børnene og vi anser det for helt forkert at
man vil lave en sådan reduktion i børneterapien.
De midler der investeres er økonomisk forsvarlig hvis det sker inden barnet fylder 6 år.
Heckman-kurven viser, at det bedst kan betale sig at investere i de helt små børns udvikling.
Venter vi til børnene kommer i skole, er det nærmest for sent at genoprette. Effektiviseringen
eller besparelsen vil altså give en merudgift på sigt.
ISU14A - 1 uges sommerlukning i dagtilbud, SFO og klub 6,3 årsværk
Dette tiltag vil binde mange feriedage i sommerperioden for børnefamilierne, for
medarbejdere og deres familier. Desuden er der i forvejen mange lukkedage i kommunen,
tiltaget kan gøre det vanskeligt at tiltrække kvalificeret personale til kommunens institutioner
da fleksibilitet i arbejdslivet er vigtigt for familielivet. Der er i forvejen store
rekrutteringsudfordringer i kommunen og den manglende fleksibilitet vil ikke afhjælpe dette
voksende problem i Høje Taastrup Kommune.
Derudover skal klyngen stadig betale løn i 52 uger, så der er bare færre voksne resten af
året.
Tiltaget kan også gå udover ikke-ressourcestærke familier, som ikke har råd til at holde ferie i
højsæsonen hvor alting er dyrest. Derfor vil tiltaget skabe øget ulighed blandt børnene i
kommunen. Det kan vi ikke være tjent med.

Høringssvar til budget 2022-25

Høringssvar til budget 2022-25

ISU16 - Antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres 1 årsværk +
ISU17 - Antallet af indsatspædagoger reduceres 2 årsværk::
De pædagogiske proceskonsulenter indgår sammen med Pædagogiske Vejledere og
indsatspædagoger i et korps, der til sammen har fokus på organisering, pædagogisk
praksis, læring og kompetenceudvikling i dagtilbuddene.
Proceskonsulenterne arbejder med den tidlige forebyggende indsats og med fokus på
hurtig relevant indsats.
Sætter man ind for sent kan en genopretning være svær at opnå!
De institutioner med dårligst pædagogisk tilsyn eller et tilsyn, der peger på en særlig indsats
får tildelt en indsatspædagog. Indsatspædagogen er med i den pædagogiske praksis og
arbejder som rollemodel og vejleder. De sørger for – sammen med den pædagogiske leder at den styrkede pædagogiske læreplan implementeres og at der opbygges daglige rutiner, der
er gode for børnene.
Det kan få (dyre) konsekvenser for børn i udfordringer og de børn der er tæt på at komme i
udfordringer.
Formålet med bl.a. proceskonsulenters og indsatspædagogers indsats er, at underbygge
organisering og pædagogik, så der skabes de bedst mulige rammer for alle 0-6-årige børn i
dagtilbud, så de bliver ligeværdige deltagere i fællesskaber, lærer, trives og udvikler sig.
En gennemførelse af ISU16 og ISU17 harmonerer ikke med Høje Taastrup Kommunes
målsætning om, at man vil have landets bedste institutioner i kommunen. Det er simpelthen
uambitiøst at ville gennemføre en sådan reduktion i en personalegruppe, der har så væsentlig
betydning for det grundlæggende pædagogiske arbejde ude i husene.
Samarbejdet mellem proceskonsulenter og indsatspædagoger, hvor konsulenterne sikrer
styring af processerne og indsatspædagogerne sikrer implementering i praksis, er af
afgørende betydning for, at kommunen når i mål med kvalitetsløft, der hvor det er
nødvendigt.
Det skal også tages med i betragtning, at det i forvejen er svært at rekruttere pædagoger til
institutionerne. Derfor er der ansat mange pædagogmedhjælpere i husene, som har brug for
ekstra vejledning, fordi de ikke har en pædagoguddannelse.
Hvor mange institutioner, der kan understøttes, er afhængig af antallet af medarbejdere i
korpset. Det står endda anført i prioriteringsforslaget, at der i øjeblikket er ventetid på
procesunderstøttelse, samtidig med at antallet af børn i dagtilbud og antal institutioner er
stigende grundet den demografiske udvikling. Færre proceskonsulenter vil forringe
mulighederne for kvalitetsløft i udfordrede institutioner.
Vi som forældrebestyrelse er uforstående for, at man overhovedet tænker på en reduktion af
pædagogiske proceskonsulenter og indsatspædagoger i kommunen, når nu man ved at
antallet af børn i dagtilbud og antal institutioner er stigende grundet den demografiske
udvikling.
Tiltaget er uambitiøst og kan også have den betydning, at børnefamilier ikke har lyst til, at
flytte til kommunen, når nu kommunen på den måde nedprioriterer børneområdet.
ISU28 - Budget til minimumsnormeringen inkluderes i takstberegningen:
Forslaget vil medføre en urimelig takststigning for alle forældre og dermed børnefamilier, idet
det politisk er besluttet at tildele en pulje penge til alle kommuner for at sikre
minimumsnormering. Dette betyder at disse udgifter allerede er dækket.
Derfor er det ikke rimeligt at kommunen kan kræve at denne pulje yderligere skal finansieres
af forældrene ved en takststigning.
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