Kommunalbestyrelsen
Dragør kommune
Dragør d.31-08-2015
Høringssvar fra Dragør Menighedsbørnehaves forældrebestyrelse vedr. Dragør
kommunes budget 2016-19.
 Effektivisering af institutionskapaciteten del 1 + 2:
Vi ser en stor værdi i, at SFO’erne ligger tæt på skolerne, så personalet fra
SFO’en og lærerne får en reel mulighed for at samarbejde og for at benytte
lokalerne.
Vi ved at Dragør skole skal opfattes som én skole, men mener at børnene fra
Dragør skole-syd, skal gå på SFO i nærheden af Dragør skole-syd, ellers får
forslaget ikke den ønskede værdi. Hvorvidt kapaciteten til at opnå dette er til
stede, finder vi ikke belyst.
Nordstrandens vuggestue har en god ”lille” størrelse som vi syntes man skal
tilstræbe, men på baggrund af ovenstående og fordelen ved et samarbejde
mellem vuggestuen og dagplejen, bakker vi op om både dette forslag og
muligheden for en vuggestue i Sølyst. Og håber at man kan strukturere
institutionerne så de ikke kommer til at virke for store.
Kommentarer til Høgevængets børneinstitutions rolle, vil vi overlade til
personalet og forældrebestyrelsen i Høgevænget.
 Puljebesparelse:
Når arbejdet fortsat skal udføres, vil det gå fra kerneydelsen, samtidig med at
der er igangsat et mere omfattende arbejde med ”overlevering” (som der i
øvrigt her fra bakkes op om) – dette hænger ikke sammen.
 Forældrebetalingen:
Forældrebetalingen i Dragør Kommune ligger i forvejen i den dyre ende
sammenlignet med andre kommuner, og vi finder derfor taksterne høje nok,
specielt på vuggestueområdet.
 Reduktion i åbningstiden:
Med Dragørs geografiske placering for øje, finder vi det helt uacceptabelt at
lukke tidligere end på nuværende tidspunkter. Endvidere vil såvel
pædagogikken, -pædagogernes arbejdsmiljø og den direkte kontakt til
forældrene lide overlast, ved en ”komprimering” af pasning af de sidst

afhentede børn, udført parallelt med oprydning og lukning af institutionen.
 Lukning en ekstra uge:
Meget dårligt forslag – der er allerede 10 lukkedage! Hverken forældre eller
personale vil i tilstrækkelig grad kunne planlægge ferie når primærinstitutionen
er lukket.
Økonomisk bliver det en besparelse, da personalet jo får løn under ferien, men
besparelsen vil langt fra modsvare denne serviceforringelse.
I forhold til de forslag der kræver drift/anlægsudgifter, har vi følgende
kommentarer:
 Legepladsrenovering:
Dette er ganske enkelt en nødvendighed.
 Kongelundsfortet, digitalisering og specialpædagoger:
Sikkert alle gode forslag, men det foreslås at man venter til der er økonomi
til det. Som første prioritet, når der økonomi til det, mener vi at
specialpædagoger vil give mest værdi til området.
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