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HØRINGSSVAR:
ØU01: Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger
I vores klynge oplever vi et behov for vedligeholdelse og modernisering af institutioner indvendigt som udvendigt.
En reduktion af budgettet, vil derfor forlænge processen for vedligeholdelse af institutionerne.
Vi anser det som værende vigtigt, at både personale og børn er i trygge og moderne bygninger
– dette vil forhåbentlig også tiltrække ressourcestærke tilflyttere til kommunen.
Vi kan derfor ikke tilslutte os en reduktion af budget på dette område.

ISU08: Reduktion af ydelser i Børneterapien
Vi mener ikke at antallet af børn som har brug for dette tilbud er blevet mindre, og planlagte
forløb er fuldført, derfor er vi bekymrede for hvad konsekvenserne vil være, når man vælger
at skære ned på dette tilbud.
Vi anser også, at dette område er hårdt presset mht. lange ventetider og en reducering på dette
område vil efter vores mening kun medføre længere ventetider – hvilket ikke er optimalt.

ISU14A: 1 uges sommerferielukning i daginstitutioner, SFO'er og klubber
Pt. opereres der med 10 lukkedage om året. En yderligere lukning på en uge, vil forringe
forældrenes muligheder for tilrettelæggelse af ferie, dvs. begrænset frihed til at planlægge
ferie fordelt på året. Dette gælder også for personalet.
Det er ligeledes bekymrende at kvaliteten af pasningen vil være ringe også selvom der vil
være nødpasning. En nødpasning vil på ingen måder give de kendte trygge rammer til
børnene, da pasningen vil forgå i ukendt institution og børnene vil ingen relation have til
personalet som skal tage sig af dem.
Vi oplever at børnene med den nuværende ferieordning, får nogle fantastiske oplevelser. Det
bliver perioder med aktiviteter, som er meget nemmere at tilrettelægge, når der er færre børn.
Børnene får mulighed for fordybelse, nye relationer, flere daglige aktiviteter og mere
voksenkontakt. En yderligere lukning på en uge, vil derfor fratage de nævnte muligheder.
En uges ferielukning vil også ramme de ressourcesvage familier. I vores klynge har vi
desværre rigtig mange af de familier, som vil have færre muligheder for tilrettelæggelser af
aktiviteter for børnene. Dette vil udmønte i en større social ulighed.
I forslaget beskrives det ikke som et område med store konsekvenser at indføre en uges
yderligere sommerferielukning. Dog mener vi i vores klynge, at det vil medføre ringere
serviceniveau – dette kan vi ikke gå ind for!
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ISU16: Antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres
ISU17: Antallet af indsatspædagoger reduceres
Proceskonsulenternes arbejdsområder:
”Proceskonsulenterne arbejder både med tidlig indsats for enkelte børn, der mistrives, men
også med processer af hele personalegrupper med fokus på pædagogisk udvikling.”
Der er mange pædagoger der benytter mulighederne som proceskonsulenter og
indsatspædagoger, som en form for sparring.
Hvis reduktionen af proceskonsulenter og indsatspædagoger bliver en realitet, er det vigtig at
sikre sig at det ikke medfører yderligere ventetiden, da det vil påvirke det pædagogiske
arbejde og børnenes trivsel.
En stærk faglig personalegruppe med mulighed for supervision vil resultere i, at institutioner
og pædagoger kan nå ud til de børn der virkelig har et behov.
Dette kan vi ikke gå på kompromis med og kan af den grund ikke tilslutte os en reduktion af
fagpersoner, som understøtter høj faglighed og kvalitet i dagligdagen.

ISU26: Lærertimer i 0. kl. bortfalder
Dårlig kvalitet i folkeskolen og mindre god opstart for vores børn. De ressourcestærke
familier vælger derfor at skrive børnene op i privatskoler, da de kan få langt bedre service
sammenlignet med folkeskolerne. Det bedste, vi kan gøre for folkeskolen, er at indrette den,
så den bliver førstevalget for de ressourcestærke forældres børn.
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