Høringssvar vedr. Dragør Kommunes budget for 2016-2019
Medarbejderne i Børneinstitutionen Harevænget, ønsker at afgive følgende høringssvar til
kommunens budget for 2016-2019:
Lukning af institutionen i en uge: Forvaltningen har fremsat forslag om, at alle institutioner på 06 års området lukkes i en uge enten i efterårsferien eller sommerferien, og at der etableres
feriepasning på to institutioner.
Medarbejderne i Børneinstitutionen Harevænget opponerer mod forslaget og har følgende
bemærkninger:
Vi har allerede ti lukkedage i Dragør Kommune, hvilket svarer til to uger tvunget ferie.
Det går ud over vores fleksibilitet i forhold til planlægning af egen ferie.
Som medarbejdere har vi ret til tre ugers sammenhængende ferie.
Forslaget om lukning i sommerferien vil medføre et pres på de to andre uger som kommer til at
ligge rundt om lukkeugen. Vi tænker at en lukkeuge vil medfører mangel på personaleressourcer i
de omkringlæggende uger. Vi kan ikke bede forældre om at holde deres hovedferie i ugerne hvor
personalet holder ferien, hvilket kan medfører flere børn end personaleressourcer.
Reduktion af åbningstid: Forvaltningen har fremsat forslag om at reducere åbningstiden med en
halv time med lukketid kl. 16.30, undtagen fredag, hvor daginstitutioner lukker kl. 16.
Medarbejderne i Børneinstitutionen Harevænget opponerer mod forslaget og har følgende
bemærkninger:
Vi går ud fra at konsekvenserne af reducering af åbningstiden kommer til at betyde, at der skal
spares to timer pr. uge på lønbudgettet så personalet skal ned i tid. Hvis dette er tilfældet opponerer
vi mod forslaget.
Specialpædagogiske kompetencer på dagtilbudsområdet: Forvaltningen ønsker at ansætte to
medarbejdere med specialkompetence for at kunne beholde de børn - som er i risikogruppen for at
blive ekskluderet – i kommunens institutioner og undgå udgiften til specialtilbud.
Vi kan som pædagoger i Børneinstitutionen Harevænget få den tanke, at der kan blive for mange
eksterne personer rundt om børnene. Forslaget får os til at tænke på, om der er stor nok tillid til
vores faglige kompetence. Vi som pædagoger har en faguddannelse som gerne skulle kunne
imødekomme de pædagogiske udfordringer der opstår i daginstitutionerne. Vi forslår derfor at
pengene tilkommer det pædagogiske personale, og at de bliver udmøntet til videreuddannelse af det
pædagogiske personale i de enkelte dagsinstitutioner.
Med Venlig Hilsen
Personalet i Børneinstitutionen Harevænget

