Høringssvar Amr klynge D
Vi er i klynge D forundret over, at kommunen foreslår besparelser på daginstitutionsområdet
overhovedet. Dette set i lyset af, at der er bygget en hel ny bydel i Hedehusene, hvilket medfører
en enorm tilflytning til byen. Vi tænker, at kommunen ved planlægning af nye boligområder må
forvente et stigende børnetal og forholde sig til det i budgettet. Nu ser vi så at der påtænkes
besparelser på området. Høje Tåstrup kommune vil gerne være en god børnekommune med høj
kvalitet i både dagtilbud og skole. Dette mener vi, i lyset af det stigende børnetal, vil kræve en
forøgelse af budgettet ikke en besparelse.

ISU08 REDUKTION AF YDELSER I BØRNETERAPIEN
Som pædagoger i dagtilbud ved vi hvor vigtig den sansemotoriske udvikling er, derfor er der brug
for børneterapien, til at understøtte denne udvikling gennem supervision og sparring med
dagtilbudspædagogerne. Der er allerede nu ventetid på børneterapien, denne ventetid vil blot
blive længere med det stigende børnetal, og et halvt eller helt år er lang tid i et børneliv. En
undersøgelse foretaget af sundhedsplejen viste at ca. 30% af alle børn der starter i skole i Høje
Tåstrup kommune er udfordret motorisk. Derfor kan vi ikke støtte denne besparelse.

HØRINGSSVAR: ISU14A 1 UGES SOMMERFERIELUKNING I DAGINSTITUTIONER, SFO’ER OG
KLUBBER
Denne besparelse ser vi som nednormering af dagtilbuddene, og vi tænker at
minimumsnormeringer ikke kan opnås ved at spare i normeringerne. Her forventer vi naturligvis at
normeringen stiger støt og roligt frem mod minimumsnormering 2024.
Måske bliver besparelsen alligevel ikke så stor som budgetteret, da der kan være mange børn som
bliver meldt til nødpasning. Dette fordi mange forældre som har børn i førskolealderen, ikke

vælger at holde ferie i skolesommerferien. Desuden kan der blive behov for mange vikarer på
begge sider af lukkeugen, når halvdelen af personalet er på sommerferie.
I HTK fortæller mange dagtilbud, at det er vanskeligt at rekruttere kvalificeret personale, hvilket
ikke bliver nemmere hvis personalet får planlagt næsten alt deres ferie.
Vi støtter ikke en nednormering i form af yderligere lukkedage.

HØRINGSSVAR: ISU16 ANTALLET AF PÆDAGOGISKE PROCESKONSULENTER REDUCERES
Der er på nuværende tidspunkt kun 6 proceskonsulenter i HTK, som skal understøtte kvaliteten i
den tidlige indsats på 0-6 års området, og der er allerede lang ventetid som det ser ud i dag.
Besparelsen vil udløse yderligere ventetid på hjælp. Dette vil gå ud over både børnenes trivsel og
personalets mulighed for faglig sparring. Når kommunen gerne vil have, at dagtilbuddene skal
inkludere børn med særlige udfordringer, vil dette være et meget dårligt sted at spare.
Tidlig indsats er den bedste indsats for barnet og beviseligt også samfundsøkonomisk.
Det stigende børnetal vil formentligt kræve flere proceskonsulenter ikke færre.
Vi kan ikke støtte, at antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres.

HØRINGSSVAR: ISU17 ANTALLET AF INDSATSPÆDAGOGER REDUCERES
Denne besparelse vil forringe muligheden for at udvikle det pædagogiske læringsmiljø. Dette vil gå
ud over både børnenes trivsel og personalets mulighed for faglig sparring, det gode arbejdsmiljø
og trivslen.
Indsatspædagogerne kan ikke undværes, hvis man ønsker at skabe højkvalitetsdagtilbud, her er
tale om processer med Marte Meo og sparring, der har direkte indflydelse på den pædagogiske
kvalitet i dagtilbuddene.

Børn med særlige behov har ekstra brug for, at pædagogen og indsatspædagogen, sparre om og,
arbejder med at tilsikrer den pædagogiske praksis der bedst muligt understøtter børnenes
udvikling.
Vi kan ikke støtte, at antallet af indsatspædagoger reduceres.

