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HØRINGSSVAR:
Jf. ØU01: Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommenens bygninger:
Generelt er vi bekymret for det efterslæb af manglende vedligehold, en besparelse vil betyde.
Der skal være en opmærksomhed omkring sikkerheden ift. vedligehold af udearealer hvis
besparelsen ligeledes vil ramme der.
Jf. ISU05: Brugerbetalte bleer for 0-2 årige:
Vi ser det som en skjult højere brugerbetaling, der medfører udfordringer for personalet både
administrativt og i relationen til forældrene som de skal afkræve bleer. Derudover vil det
skabe pladsproblemer for de fleste dagtilbud, da badeværelser og garderober ikke er
indrettede til at opbevare bleer individuelt.
Jf. ISU08: Reduktion af ydelser i Børneterapien:
Svært at gennemskue hvad konsekvenserne vil få for den tidlige indsats når ydelsen
reduceres til et minimum. Vi er bekymrede for at kvaliteten af arbejdet med de børn der har
et børneterapeutisk behov i dagtilbuddet, forringes, hvis der ikke bliver mulighed for sparring
og indsatser fra børneterapien.
Jf. ISU11: Ændring af fordeling mellem pædagoger og medhjælpere i
daginstitutionerne:
Når man ønsker at skabe Danmarks bedste dagtilbud, harmonerer det ikke at man ønsker at
reducere i pædagogstaben. Færre pædagoger vil skabe et øget arbejdspres og dermed
forringe den pædagogiske indsats, samtidig vil det gøre det mindre attraktivt at søge til Høje
Tåstrup, hvor vi i forvejen har svært ved at rekruttere.
Jf. ISU14A: 1 uges sommerferielukning i daginstitutioner, SFOèr og klubber:
Bemandingen i institutionerne vil ikke kunne pædagogisk forsvares, hvis medarbejderne skal
holde 3 ugers samlet ferie, hvor den ene uge er implicitte. Det begrænser ligeledes brugernes
mulighed for at holde ferie. Det er bekymrende at man ved 1 uges lukning forringer den
normering der er. Vi ser det som en skjult nednormering. Da vi er udfordrede ift. rekruttering
ser vi også at en tvungen afholdelse af ferie som et minus. Der er i forvejen 10 fastlagte
lukkedage i kommunen. Fastholdes lukningen forventer vi, at der er en måneds betalingsfri,
da der så vil være 15 lukkedage på et år. Hvis serviceniveauet bliver forringet og det bliver
mindre attraktivt at bo i kommunen som småbørnsfamilie, risikerer vi familier fraflytter og at
familier der påtænker at flytte til kommunen, vælger andre kommuner, der har bedre vilkår
for børnefamilier.
Jf. ISU16: Antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres og ISU17: Antallet
af indsatspædagoger reduceres:
At nedlægge stillinger harmonerer ikke med at man i HTK ønsker at lave en tidlig indsats,
samtidig med at man ønsker at højne den pædagogiske kvalitet. Ved at nedprioriterer den
tidlige indsats er der risiko for at indsatsen på børne/ungeområdet bliver dyrere på den lange
bane. Vi oplever medarbejderne efterlyser hjælp til at sætte processer/indsatser i gang til at
højne kvaliteten i institutionerne samt hjælpe med inklusionsarbejdet, når der er børn med
udfordringer. Med besparelsen vil ventetiden på at få den hjælp for de enkelte institutioner,
blive endnu længere.
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Jf. ISU28: Budget til minimumsnormeringen inkluderes i takstberegningen:
Hvis man samtidig med en takstforhøjelse beder forældrene, medbringe bleer og vil lukke en
uge i sommerferien, så harmonerer takstforhøjelsen ikke med de forringede vilkår. Derudover
er det bekymrende at økonomisk pressede familier bliver yderligere ramt.
Skriv her.
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