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Høringssvar vedr Budget 2022-2025 fra MED Udvalget i Klynge B
ISU16

Antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres
I klynge B oplever vi et stigende antal børn om hvem det pædagogiske personale har
behov for sparring fra bl.a. de pædagogiske proceskonsulenter. På nuværende
tidspunkt er der allerede rift om hjælpen og derfor vil det ikke være rimeligt for vores
børn, forældre og personale, hvis de pædagogiske proceskonsulenter reduceres. En
ventetid på kvalificeret pædagogisk sparring medfører ikke udviklingen af et
højkvalitets dagtilbud.

ISU14 A

1 uges sommerlukning i dagtilbud, SFO og klub
Når der holdes ferielukket, så tages der en del af lønsummen, og da personalet ikke er
hjemsendt uden løn, så sparer man reelt ikke andet end at de penge så skal tages for
resten af året. Det skaber mindre og dårligere normering. Med en dårligere normering
bliver det svært at leve op til regeringens udmelding om minimumsnormering samt at
det ikke skaber dagtilbud af høj kvalitet. Da vi i klynge B gerne vil bidrage til
kommunens målsætning om at skabe Danmarks bedste dagtilbud samt dagtilbud af høj
kvalitet, mener vi at selv en lille nednormering er for stor.

ØU01

Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger
Vi har brug for løbende vedligeholdelse af vores institutioner – både i forhold til
almindeligt vedligehold, men også i forbindelse med pædagogiske tiltag, der kræver
ændringer i indretning for at skabe de bedste læringsmuligheder for børnene. Vi
oplever allerede, at det i perioder kan være svært at få lavet de ting der er behov for.
Vi er bekymrede for hvad en reduktion af budgettet for vedligeholdelse af kommunens
bygninger kan få af betydning for vores daglige kerneopgave.

Tvær01:

Rammereduktion på 1%
Det er ikke specifikt nok hvor pengene skal spares og vi kan som medarbejdere blive
bekymret for om det bliver en besparelse på lønkroner, som vil betyde en forringelse
af det pædagogfaglige niveau, og en direkte betydning for børnenes muligheder for at
deltage i børnefællesskaber båret af god pædagogik.

ISU08:

Reduktion af ydelser i børneterapien
Når man som kommune vælger at satse på en relevant opkvalificering af
medarbejderne gennem et trille-tumleprojekt, og ønsker at gøre det til et mindset i
vores institutioner, så giver det ikke mening at man også at skære 20 procent på
børneterapien.
Som institution har vi kontinuerligt fokus på tidlig indsat og vi ved at tidlige
motoriske udfordringer kan påvirke et barns liv længe op igennem barndommen samt
medvirke til en sværere tilgang til læring.
Derfor er det meget problematisk hvis vi som institution ikke fremover i samme grad
kan søge hjælp og sparring til tidlig motoriskindsats. Vi oplever en øget andel af
familier som har et manglende kendskab til vigtigheden af det motorisk stimulerende
samvær, og derfor kan det have en stor betydning for fremtidens ungdom, hvis ikke vi
kan hente både specifik og almen hjælp til disse børn og familier.
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ISU17:

Antallet af indsatspædagoger reduceres
I klynge B tilstræber vi et konstant fokus på en høj kvalitet af den pædagogiske
praksis. Dette vurderes gennem tilsyn og især for vores klynge har vi haft det tæt på
når en institution kommer under det forventede minimum af 60% i tilsyn.
Samarbejdet med indsatspædagogerne er en stor del af en genoprettelsesproces af den
pædagogiske praksis og uden muligheden for at arbejde hands on i praksis, vil det
besværliggøre og forlænge processen.
Med kommunens fokus på at have landets bedste dagtilbud, giver det ikke mening at
fjerne to stillinger i korpset af indsatspædagoger.

