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Høringssvar på buget 2021- 2025
MED Klynge J.
NR. SU01. Udvidet kapacitet på Solgården:
Ingen bemærkninger.
SU02. Øget kapacitet i døgnstøttetilbuddet SPIR.
Ingen bemærkninger
ISU01. Udvidet opfølgning på elever i eksterne specialiserede skole og dagbehandlingstilbud.
Ingen bemærkninger
ISU03. Deltidsplads til søskende for familier som passer eget barn under §86 i
dagtilbudsloven.
Ingen bemærkninger.
ÆSU01. Digital booking og selvbetjening i tandplejen.
Ingen bemærkninger.
ØU02. Reduktion af puljen til dyre uddannelser.
Forringelse af udvikling og kompetence løft i forhold til høj kvalitet.
ISU02. Ændret fordeling mellem lærere og pædagoger i den understøttende
undervisning.
?
FKU01A. Generel reduktion på idrætsområdet.
Forringelse af kvaliteten, når man gerne vil profilere sig som idræts kommune med fokus på
sundhed.
ÆSU02. Øget medbestemmelse til hjemmeboende borger, om hvornår de ønsker det
varme måltid.
Ingen bemærkninger.
TVÆR01. Rammereduktion på 1 pct.
Forringelse af kvaliteten og en merudgift for vores forældre.
ØU01. Reduktion af buget til vedligeholdelser af kommunens bygninger.
En forringelse af i forvejen nedslidte bygninger.

ISU05. Brugerbetalte bleer for 0-2-årige.
En skjult ekstra betaling og et stort ekstra arbejde som går fra det pædagogiske arbejde. Ligeledes
et stort problem i forhold til opbevaring.
ISU06. Antallet af pædagoger på klubområdet reduceres.
En kæmpe forringelse af kommunes tilbud til vores børn og unge som i den grad, har brug for
sunde aktiviteter samt dygtige pædagoger, som kan støtte dem i den rigtige retning og sund
udvikling.
ISU08. Reduktion af ydelser i børneterapien.
I forhold til at vi ser flere børn som har brug for hjælp til at mærke sig selv, har både børn og
pædagoger brug for den rette kompetence og vejledning. Antallet af børn som, har brug for den
ekstra støtte er igennem de sidste år ikke blevet mindre. Det vil være en kæmpe forringelse af
børnenes udvikling og kvalitet i den pædagogiske hverdag. Der er i forvejen 3 til 4 måneders
ventetid, hvilket allerede nu ikke er optimalt.
ISU09. Reduktion af uddannelsesvejledning.
?.
ISU14A. 1uges sommerferielukning i daginstitution, SFO og klubber.
Forringelse af rekruttering af nye medarbejder og svær planlægning af medarbejder skema, da der
vil mangle medarbejder på begge sider af en uges ferielukning.
ISU11. Ændring af fordeling mellem pædagoger og medhjælper i daginstitutionerne.
En kæmpe forringelse af den faglige kvalitet, i en kommune som lægger vægt på høj kvalitet og et
godt børneliv, samt tidlig indsats.
ISU16. Antallet af pædagogisk proceskonsulenter reduceres.
I forhold til at vi oplevere flere børn som har brug for ekstra støtte og medarbejder der har brug for
vejledning og støtte til at kigge ind i deres pædagogiske hverdag, ser vi det som en kæmpe
forringelse af udvikling for det gode børneliv.
ISU17. Antallet af indsatspædagoger reduceres.
I forhold til at vi oplevere flere børn som har brug for ekstra støtte og medarbejder der har brug for
vejledning og støtte til at kigge ind i deres pædagogiske hverdag, ser vi det som en kæmpe
forringelse af udvikling for det gode børneliv.
ISU28. Buget til minimumsnormeringen inkluderes i takstberegningen (merindtægt).
Forhøjet forældrebetaling hænger ikke sammen med høj kvalitet

