Dragør 03.09.15

Høringssvar vedr. budget 2016-2019.
En samlet ledergruppe på 0-6 års området, har svaret kollektivt på budgetforslagene,
der vedrører sektor 5. Vi sætter stor pris på, at vi de seneste år, ikke har været ramt af
besparelser, særligt set i lyset af, at der politisk, har været opmærksomhed på, at vi
ikke kunne få driften til at løbe rundt, hvis vi skulle skæres ydereligere, det vil klart
forringe serviceniveauet og presse normeringen til at blive endnu lavere, hvilket vi
klart forventer, kommer til at kunne mærkes på kerneydelsen.
 Reduktion af åbningstid i daginstitutionerne
Vi er enige i, at der kun kan spares i de pågældende medarbejders arbejdstid, der er
på arbejde den sidste halve time. Vi må dog gøre opmærksom på, at det ikke svarer til
1-2 medarbejdere, da ingen institutioner må have medarbejdere alene på arbejde.
Derved er det minimum 2 medarbejdere, som skal pålægges at få deres arbejdstid
reduceret, og dette er ikke et krav, vi kan gøre gældende overfor medarbejderne.
Derved bliver vi nødt til at forringe normeringen gældende over hele dagen, for at
imødekomme forslaget. Desuden er vi af den opfattelse, at vi kan komme til at
underminere befolkningstilvæksten, og derved vores ”kunder i butikken”. Endvidere
er vores erfaringer fra fredag eftermiddag, at mange forældre vil komme samtidig –
lige inden lukketid, hvor vi skal nå at rydde op, feje have forældrekontakt og passe de
sidste børn = intet naturligt flow.
 Lukning af institutionerne i en uge
Vi oplever, det er en meget stor forringelse, og en endnu større indgriben ind i
institutionens drift og egen planlægning af ferieåret, både for lederne og
medarbejderne. Vi forventer ikke, at besparelsens værdi svarer overens med de
menneskelige omkostninger og råderet. Desuden vil normeringen sænkes på
åbningsdage, da alle medarbejdere er ansat ubegrænset, og ikke på årsnorm.
 Puljebesparelse i daginstitutionerne
Ved puljebesparelsen på 134.227 kr. vil man forringe de budgetter, der bliver brugt
på kerneydelsen. Fx bruger vi flere ressourcer ved ny-skolestartsdage end vi ellers
gør i hverdagen.

 Renovering af legepladser
Da institutionerne ikke selv har budgetter til dette, kan vi kun tilslutte os, at der bliver
tilført økonomi, så vores legepladser har samme standard samt lever op til de
lovpligtige sikkerhedskrav.
 Specialpædagogiske kompetencer på dagtilbudsområdet
Vi kan frygte, at hvis ikke dette gives som en tilførsel, men stadig synes som en god
ide, at det vil ramme vores i forvejen trængte normering.
 Reduktion
af
driftsomkostninger,
institutionskapaciteten

kapacitet.

Effektivisering

af

Vi har valgt at svare på disse to forslag under ét, fordi vi ser det ene forslag er
afhængigt af det andet.
Vi tilslutter os strukturændringen og kan godt se ideen i at få SFO kapaciteten samlet
nær skolen, da skolereformen lægger op til, at underviserne også tager SFO lokalerne
i brug til deres undervisning.
Ved at samle Nordstrandens vuggestue og Dagplejen på samme matrikel, vil man
kunne fremme den pædagogiske kvalitet og sikre en mere synlig ledelse.
Vi kan også tilslutte os, at der bygges vuggestue på Sølyst, da der længe har været
efterspørgsel efter vuggestue i dette område.

Med venlig hilsen
På vegne af 0-6 års – ledergruppen v. Dorte Johannesen & Jette Sommer

