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HØRINGSSVAR:
ISU04 – Antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres
I takt med at personalet i dagtilbud opkvalificeres bliver behovet måske mindre og mindre.
Men LokalUdvalgsMED indstiller til at besparelsen sker, når vi er nået længere i vores
udviklingsproces.
ISU13 – Ændring i daginstitutionernes ressourcetildelingsmodel
LokalUdvalgsMED er uenige i at pædagogandelen skal reduceres, da uddannelsesniveauet og
evnen til at omsætte teori til praksis er en forudsætning for at udvikle den pædagogiske
praksis. Forslaget er i modstrid med den udviklingsproces, der er sat i gang med
udviklingsrejsen og ambitionen om at Danmarks bedste daginstitutioner skal ligge i HTK.
ISU20 – En uges sommerferielukning i dagtilbud SFO og klub
Hvor har børnene det bedst? Under Covid-19 lukningen havde vi nødåbent for en gruppe
børn, hvor der var en vurdering af at nogle børn skulle passes i institution frem for i hjemmet.
Dette forslag modsiger denne indsats.
Personalets ferie bliver i stort omfang med dette forslag fastlagt på forhånd. I år er der fx 12
dages tvungen ferie. Hertil kommer så sommerferielukningen fremover. LokalUdvalgsMED
tænker at dette kan være med til at øge rekrutteringsudfordringen.
Forslaget vil under pandemier ikke give den ønskede besparelse, da nødåbning organiseres
anderledes for at reducere smitterisikoen. Dette kan betyde, at der vil være det samme antal
børn i pasning i sommerferien, som der er for nuværende – selvom institutionen i princippet
har ferielukket.
ISU24 – Morgenmadsordning i daginstitutionerne bortfalder
Vi oplever at mange børn har brug for en god og nærende morgenmad, og forældre der
fortæller os, at deres barn ikke har spist. så selv om morgenmaden fjernes, vil vi være nødt
til at sørge for at nogle af vores børn alligevel får mad for at de kan fungere indtil frokost.
Dette for ikke at hæmme deres deltagelsesmuligheder og trivsel Derfor vil dette forslag få
betydning for andet end blot morgenmaden. Der vil være færre penge til ture og aktiviteter.
ISU27 – Delvist brugerbetalt frokostordning i vuggestuer
Der mangler en overvejelse vedrørende søskenderabat og familier med økonomisk friplads,
her er der ingen merindtægt.
ØU02 – Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger
Selvom vi oplever, at vi kunne blive vedligeholdt bedre, vil vi hellere spare på bygninger end
på mennekser.
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