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Prioriteringsforslag

Nr. ISU17

Overskrift

Antallet af indsatspædagoger reduceres

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Institutions- og Skoleudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2022-priser
Nuværende budget
Budgetændring – drift
Besparelse
Mindreindtægt
Samlet ændring (Netto)
Personalekonsekvenser
Berørte antal medarbejdere
Ændring i antal årsværk

2022

2023

2024

2025

6.017

6.017

6.017

6.017

-450
79
-371

-900
157
-743

-900
157
-743

-900
157
-743

11
-1

11
-2

11
-2

11
-2

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Antallet af indsatspædagoger, som understøtter løft af den pædagogiske kvalitet, reduceres
med to.
2. Status
Byrådet vedtog i budgetforlig 2018 Børnepakken hvor et af tre tiltag handlede om ansættelse
af indsatspædagoger.
Indsatspædagogerne er særligt kvalificerede pædagoger i et centralt forankret indsatsteam
med henblik på at understøtte løft af den pædagogiske kvalitet, der hvor data peger på, at
der er et særligt behov for det. Det være sig sprogvurderinger, tilsyn, dialogvurderinger eller
trivselsmålinger.
Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn bliver skoleklar. Den fleksible ekstra pædagogiske
ressource er en vigtig forudsætning for sammenhængen mellem de forskellige indsatser i
Børnepakken og i oversættelsen og implementeringen på institutionsniveau. Således betyder
de ekstra pædagoger, at der frigives ressourcer til den pædagogiske leders arbejde med at
løfte den pædagogisk praksis i den ønskede retning.
3. Ændringsforslag
Midlerne afsat i Børnepakken til indsatspædagoger reduceres svarende til to stillinger.
I beregningen indgår de økonomiske konsekvenser af forslaget for forældrebetaling,
søskenderabat og økonomisk friplads, idet udgiften indgår i beregningsgrundlaget for
takstberegningen.
Forslaget kan have ½ virkning i 2022 og fuld virkning fra 2023.
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4. Konsekvens
Indsatspædagogerne skal løbende udvikle det pædagogiske læringsmiljø i institutioner med
behov, og der er for øjeblikket venteliste til at få indsatsen.
Hvor mange institutioner, der kan understøttes i kvalitetsløft, f.eks. på baggrund af
tilsynsrapporter, er afhængig af antallet af medarbejdere i korpset. Alle stillinger i korpset af
indsatspædagoger er besat og en reducering i det afsatte budget vil derfor få betydning for
den understøttelse af kvalitetsløft som korpset yder til institutionerne.
Den demografiske udvikling i kommunen betyder at antallet af børn i dagtilbud og antal
institutioner øges. Færre indsatspædagoger vil forringe muligheden for at udvikle det
pædagogiske læringsmiljø i udfordrede institutioner.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har sammenhæng til:
ISU16 Antallet af Pædagogiske proceskonsulenter reduceres
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