Høringssvar vedr. budget 2016 -2019
Hermed høringssvar fra personalet i Børnehaven Sansehuset.
Høringssvaret er kun lavet på de punkter, der vedrører vores område.
Effektivisering af institutionskapaciteten
Vi tilslutter os strukturændringen, og kan godt se ideen i, at
SFO`erne ligger tæt på skolerne, jvfr. den nye skolereform og muligheden for, at tage SFO`ernes
lokaler i brug.
Endvidere tilslutter vi os ideen med, at man omdanner Sølyst SFO og børnehave til en integreret
institution med vuggestue og børnehave. Specielt i forhold til at imødekomme efterspørgslen på
vuggestue i Søvangs området.
Mht. at samle Nordstrandens Vuggestue og Dagplejen på samme matrikel, synes vi rigtig godt om
ideen i forhold til at kunne fremme den pædagogiske kvalitet.
I forhold til lukningen af Høgevængets institution har vi ingen kommentarer.
Renovering af legepladser 0-6 år
Da institutionerne ikke selv har budgetter til dette, kan vi kun tilslutte os, at der bliver tilført
økonomi, så vores legepladser har samme standard, og også kan leve op til de lovpligtige
sikkerhedskrav.
Digitalisering af daginstitutionsområdet
Da digitale medier er og bliver en større og større del af vores hverdag, både hjemme og i skolerne;
Synes vi godt om ideen med en digital bevidsthed i institutionerne, så vi kan være med til at
kvalificere brugen af IT, og lære børnene at bruge de digitale medier på en lærerig og kritisk måde.
Specialpædagogiske kompetencer på dagtilbudsområdet
Da vi har svært ved at gennemskue om indsatsen får den ønskede effekt, og om effekten af
indsatsen er positiv for det enkelte barn og dets familie, har vi svært ved at kommentere yderligere
på punktet.
Puljebesparelse, daginstitutioner
Hvis penge-puljerne fjernes, men opgaverne bibeholdes, bliver det serviceforringelser på
kerneydelsen.
Lukning af institutioner i en uge
Forslaget er en forringelse af normeringen, samt en meget stor indgriben i både forældre og
personalers råderet over egen ferie.
Men, hvis der ikke er andre alternativer peger vi på ugerne 29 og 30 i skolesommerferien, da disse
uger er der vi oplever flest børn væk.
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