Dragør D. 28/8 2015
Personalet i Nordstrandens vuggestue, har følgende kommentarer til driftsbudgetforslag 2016 -2019.

-

Titel : Forhøjelse af forældrebetaling, 0 – 6 år.
Personalet har ingen kommentar til punktet.

-

Titel : Reduktion af åbningstid i daginstitutionerne.
Det er korrekt, at der ikke er særlig stor belastning i tidrummet mellem 16.30 og 17.00, men det er i
det tidsrum, der er lagt en del praktiske opgaver, der ikke er mulighed for at løse på et andet
tidspunkt af dagen.
f.eks : opstoling og fejning af gulve, rensning og skoldning af sutter og flasker, afspritning af
puslepladser, tømning af blespande og skraldespande, sammenlægning af vasketøj og mange andre
nødvendige og hygiejnemæssige opgaver.
Hvis de nødvendige praktiske opgaver skal udføres mellem 16.00 og 16.30, vil det være nødvendigt
at udvide personaleantallet i tidrummet, da børneantallet ikke giver mulighed for at udfører
opgaverne, med det nuværende personaleantal.
Vi mener derfor ikke at besparelsen vil kunne honorere de ulemper, der må blive for de forældre,
der har brug for åbningstid til kl. 17.00.

-

Titel : Puljebesparelse, daginstitutioner.
Vi vil kun tilkendegive, at vi håber at skolestartspuljen bliver dækket andet steds fra, da vi mener at
den har haft et meget vigtigt formål.

-

Titel : Lukning af institutioner en uge.
Vi ser det umiddelbart som et stort problem at lukke institutionerne i en uge, enten i sommerferien
eller i efterårsferien. Vuggestuen har ingen uger i sommerferien, hvor børnetallet kommer under
50 % og i efterårsferien har de sidste år vist, at fremmødetallet er mellem 80 og 90 %. Dragør
kommune har allerede et antal lukkedage, der kan være svært forenelige med forældrenes
arbejdsliv. I forhold til personalets ferieafholdelse, vil det blive vanskeligt at skulle muliggøre
afholdelse af 3 sammenhængende uger, på hver side af en lukkeuge. Systemet vil være stift og
svært foreneligt med evt. ægtefællers ferieafholdelse.

-

Titel : reduktion af driftsomkostninger, kapacitet del 1 og 2.
Vi kan kun bifalde, at børnene i begge skoleområder går på SFO sammen med deres
klassekammerater , så dagen bliver sammenhængende.
Ved . ombytning af matrikel mellem Nordstrandens vuggestue og Strandengens SFO, er vi som
personale meget positive, vi kan se mange pædagogiske og praktiske problemstillinger løst, ved en
matrikelbytning og sammenlægning med dagplejen.
Vi har i flere sammenhænge , gjort opmærksom på, at vi har manglet synlig/tilstedeværende
ledelse. Derfor ser vi det som oplagt at de to institutioner dagplejen/vuggestuen kommer til at
fungere under samme tag, så ledelsen er tilgængelig for begge.
Vi har i vuggestuen et ønske om større samarbejde med dagplejen, for her igennem at kunne
vidensudveksle og sparre med hinanden. Vi har siden vi fik fællesledelse, arbejdet på mere
fællesskab og arbejde på tværs. Vi har afholdt fælles p. møder, afholdt fælles arrangement med
forældre og foredragsholder, haft et 2 årigt forskningsprojekt på tværs af de to institutioner, men
manglende fysiske muligheder, gør samarbejdet vanskeligt, dette vil klart afhjælpes ved en
sammenflytning.
Rent praktisk ser vi også, at der er fordele for vuggestuen ved at flytte væk fra skolens område . Vi
oplever, at der med den nye skolereform og det større antal elever på skolen, er kommet mere støj.
Det er sværere, at få ro til at lægge børn i middagsstunden. Skolen har mange flere udendørs aktiviteter, der foregår på stisystemerne rundt om vuggestuen og det giver ind i mellem børnene
problemer med søvn.
Et andet problem der er blevet større, er parkeringsforholdende ved skolen. Det er blevet
vanskeligt for vuggestuens forældre og personale at komme til at parkere i området, kapaciteten er
for lille på parkeringspladsen, så en flytning af vores institution, vil give bedre plads til skolens
brugere.
Rent geografisk mener vi også, at der mangler vuggestuekapacitet i strandengens område.

Med venlig hilsen
Personalet i Nordstrandens vuggestue

