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Høringssvar afgivet af:

LokalMED, Klynge A (Dagtilbudsområdet)

Dato:

22. september 2021

HØRINGSSVAR:
ISU03 Deltidsplads til søskende for familier som passer eget barn under §86 i
Dagtilbudsloven
Vi kan være bekymret for, at det vil gå ud over normeringen, hvis mange kommer til at
benytte sig af dette tilbud. Men ellers er det fint at sidestille dem med barslende.
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
En besparelse på dette område vil blive dyrere på den lange bane, da manglende vedligehold
kan føre til større skader. Vi har brug for løbende vedligeholdelse af vores institutioner – både
i forhold til almindeligt vedligehold, men også i forbindelse med udviklingen af vores
pædagogiske læringsmiljøer, der kræver ændring i indretningen. Vi oplever allerede, at det i
perioder kan være svært at få lavet de ting, vi har brug for. Vi er bekymret for, at en
reducering her vil besværliggøre dette yderligere, hvilket får betydning for kerneopgaven. Vi
har desuden en del institutioner i kommunen af ældre dato samt institutioner, der endnu ikke
er energirenoveret. Vi kan derfor blive bekymret for en reduktion af budget til vedligeholdelse
af kommunens bygninger.
ISU08 Reduktion af ydelser i Børneterapien
At små børn ikke kan få hjælp her og nu, kan blive dyrere på den lange bane. Allerede nu er
der en ventetid på op til tre måneder. Vi oplever desuden en stigende andel af børn, der har
brug for støtte af netop børneterapien. En reduktion her hænger heller ikke sammen med den
kommunale indsats om Trille og Tumle-projektet og fokus på, at alle børn er motorisk
alderssvarende, når de starter i skole.
ISU14A 1 uges sommerferielukning i daginstitutioner, SFO'er og klubber
Med en sådan beslutning kan det blive endnu sværere at rekruttere og fastholde kvalificeret
arbejdskraft i kommunen. Med de 10-12 lukkedage vi allerede har om året, vil over tre uger
ud af medarbejdernes fem ugers ferie være besluttet for dem. Det er ikke rimeligt og
stemmer ikke overens med vores værdibaseret personalepolitik. Vi kan heller ikke få det til at
hænge sammen med medarbejdernes ønske og krav om tre ugers sammenhængende
hovedferie.
En uges sommerferielukning vil også påvirke normeringen, hvilket vil gå ud over kvaliteten af
vores dagtilbud.
Vi forudser ligeledes, at det vil blive sværere for forældrene i forhold til afvikling af deres
ferie.
ISU16 Antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres
Jo færre pædagogiske proceskonsulenter, jo mindre støtte og vejledning kan tilgå vores
dagtilbud. Vi er bekymret for, om vi med en reducering her fortsat – i tide – kan få den hjælp,
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vi har brug for, når vi står med komplekse problemstillinger, som vi ikke selv kan finde en
løsning på.
ISU17 Antallet af indsatspædagoger reduceres
Der er allerede større efterspørgsel efter indsatspædagogerne end der for nuværende er af
ressourcer. Indsatspædagogerne er med til at løfte kvaliteten i dagtilbud. Det ses tydeligt på
de årlige pædagogiske tilsyn. Indsatspædagogerne er dermed en investering, vi ikke bør
spare på.
ISU28 Budget til minimumsnormeringen inkluderes i takstberegningen
(merindtægt)
Vi skal kunne blive ved med at kunne leve op til den kvalitet, forældrene forventer at få for de
penge, de betaler for, at deres barn går i dagtilbud. Vi vil blot være sikre på, at vi får
midlerne til minimumsnormeringen, som er politisk besluttet.
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