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Emne: Høringssvar fra forældrenævnet til budget 2016

Til Kommunalbestyrelsen og administrationen i Dragør kommune,
Hermed høringssvar til budget 2016 fra Forældrenævnet.
1. Reduktion af åbningstid i daginstitutionerne –
Dette er en væsentlig service forringelse for de mange forældre der arbejder uden for kommunen
og har vanskeligt ved bare at nå de nuværende åbningstider. Dragør kommune har i forvejen
kortere åbningstider en mange andre af Københavns omegnskommuner. Forslaget virker ude af trit
med borgernes ønsker og stemmer absolut ikke overens med at der netop i år er gennemført en
analyse blandt forældrene om muligheden for at udvide åbningstiden om fredagen.
2. Reduktion af driftsomkostninger –
Forældrenævnet ser en styrkelse af SFO’en på Dragør Nord og en fokusering af SFO’en på Dragør
Syd på to matrikler som positivt, forudsat at SFO’erne på Dragør Syd kan dække behovet på skolen
og modtage hele klasser. Ligeledes vil en flytning af vuggestuen i nye og større lokaler på
Strandengene væres positivt. Vi ser det dog som ekstremt vigtigt at dette måtte ske successivt over
en længere periode og i samarbejde med berørte forældre, så ingen oplever at blive flyttet til et
dårligere tilbud end i dag.
Specifikt for forældrene i Søvang er der dog stor bekymring i forhold til at lukke SFO’en. Det opleves
som en klar forringelse for familierne bosat i Søvang, Det er vigtigt med en lille og lokal SFO da
børnene får en nemmere overgang fra børnehaven og det fremmer det lokale aspekt, som så
mange fra Søvang lægger vægt på. Som det ser ud i øjeblikket er det en meget populær SFO, der
var mange der måtte "nøjes" med en anden, end den på Sølyst.
Familierne i Søvang vil gerne have en vuggestue, men ikke på bekostning af en SFO. Man kunne
måske tænke planen ind at lukke for klubben istedet og rykke den ind til byen, da de børn der går
der er mere selvhjulpne mht. transport. Men skal den integreres, må man ikke gøre den meget
større.
3. Lukning af institutioner en uge –
Dette er igen en væsentlig service forringelse og meget begrænset besparelse. Forældrenævnet
finder det stærkt tvivlsomt om dette kan gennemføres og samtidig overholde ferieloven og
samtidig stærkt tvivlsomt om der er nogen væsentlig besparelse, da der i sommerferien allerede er
taget en væsentlig besparelse ud som følge af lavere normering. Lægges ugen i efterårs eller
vinterferie, vil det gå meget ud over forældre der ikke har børn i skolen og derfor ikke anvender sig
af disse ferieperioder
4. Nedlæggelse af Diverse puljer –
Dette forslag forudsætter naturligvis at de aktiviteter som puljerne bidrager til bortfalder. Ellers er
der jo reelt bare tale om en generel nednormering, hvilket vi være i strid med alle tidligere signaler
lokalt og landspolitisk, hvor der netop er afsat penge til opnormering. Forældrenævnet ser ikke
hvordan f.eks. arbejdet med ”Skolestart SFK og skole” skal kunne undgås og børnehaverne
pålægges således at tage ressourcerne fra den øvrige drift for at fastholde aktiviteten.
5. Forhøjelse af forældrebetaling 0-6 år –
Set i lyset af at Dragør Kommune allerede har et meget højt niveau for forældrebetalingen i forhold
til landets øvrige kommuner, finder vi det meget problematisk at øge forældrebetalingen.
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