Referat af møde i Institutionssamrådet
Onsdag den 21. august 2019 kl. 17:00-18:30
Mødedeltagere
Morten Dreyer, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Annette Nyvang, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Dorte Johannesen, leder af dagplejen og Nordstrandens vuggestue
Malene P. Hedegaard, leder af Halvejen, suppleant
Vibeke T. Andersen, leder af Harevænget, suppleant
Theis, forældrerepræsentant fra Køjevænget
Nanna, forældrerepræsentant fra Harevænget
Mikkel, forældrerepræsentant fra Harevænget
Holger, forældrerepræsentant fra Halvejen
Sisse, forældrerepræsentant fra Sølyst
Janne Gundersen, leder af dagtilbudsområdet
Ida-Marie D. Lindequist, udviklingskonsulent
Afbud
Kim Dupont, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Anny Hansen, leder af Sølyst
Jette Sommer, leder af Køjevænget
1. Status på rokadespor i forbindelse med budget 2019
Administrationen gav en status på udmøntningen af budget 2019,
herunder beslutningen om:





At lukke den integrerede institution Høgevænget 1. januar 2020
At oprette en integreret institution i Søvang
At sammenlægge den integrerede institution Hollænderhuset og børnehaven
Kornblomsten
At opsige driftsoverenskomsten med Dragør Menighedsbørnehave

Administrationens præsentation er vedlagt som bilag til referatet.
2. Høringssvar til budgetforslag for 2020-2023
På mødet drøftede Institutionssamrådet de fremsatte budgetforslag, og
udarbejdede på baggrund heraf et høringssvar.
Det blev besluttet, at Ida-Marie Lindequist gennemskriver høringssvaret, og
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sender det til godkendelse blandt mødedeltagerne, inden det videresendes til
Kommunalbestyrelsen.
Det godkendte høringssvar fremgår nedenfor.

Høringssvar vedrørende budget 2020-2023
Institutionssamrådet har på møde den 21. august 2019 besluttet
følgende høringssvar vedhørende budget 2020-2023:
Kommentarer til R-skema 8: Tre ugers sommerferielukket på
dagtilbudsområdet
Institutionssamrådet finder det problematisk, hvis der indføres tre
ugers sommerferielukket på dagtilbudsområdet, særligt taget i
betragtning, at der er mange borgere i Dragør Kommune, der
arbejder i lufthavnen, og som kan have vanskeligt ved at afholde ferie
i lufthavnens højsæson. Antallet af børn med behov for alternativ
pasning i sommerperioden må, ifølge Institutionssamrådet, derfor
forventes at være højere end estimeret i det fremsatte forslag. Dette
sammenholdt med de allerede pålagte lukkedage vil betyde, at langt
størstedelen af forældrene vil have begrænsede muligheder for at
planlægge deres ferie i ønsket uger. Uagtet at planlagt ferie er
velkendt fra eksempelvist skolerne, må det forventes at personalet vil
opleve dette som et fald i fleksibiliteten fra arbejdsgiveren, da det
ikke på samme måde er et kendt eksempel i Dragør Kommune
indenfor vugge- og børnehaveområdet.
Institutionssamrådet efterlyser en nærmere undersøgelse af det
reelle pasningsbehov i sommerperioden. Afhængig af undersøgelsens
udfald kan pasningen i sommerperioden måske samles på færre
enheder med kendte voksne fra børnenes institutioner eller en anden
organisering kan komme i spil, som kan reducere dagtilbudsområdets
udgifter hen over sommeren, hvor der er færre børn end normalt.
Den digitale platform Aula kan eventuelt anvendes som metode til
sådan en undersøgelse.
Kommentarer til R-skema 9: Børnehavealderen sættes ned med én
måned
Såfremt børnehavealderen sættes ned med én måned, påpeger
Institutionssamrådet, at det er væsentligt, at der fortsat skal være
mulighed for at administrativt børnehaveudsætte de børn, der måtte
have behov herfor, således at der foretages en konkret vurdering af
hvert enkelt barn.
Kommentarer til R-skema 11: Reduktion af åbningstiden på
dagtilbudsområdet
Da en stor del af borgerne i Dragør Kommune pendler ud af
kommunen til arbejde, finder Institutionssamrådet det problematisk
for mange børnefamilier at få familie- og arbejdsliv til at hænge
sammen, hvis åbningstiden på dagtilbudsområdet reduceres.
Desuden påpeger Institutionssamrådet, at en reduceret åbningstid vil
påvirke serviceniveauet over for børn og forældre i institutionerne, da
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der er mange praktiske opgaver, der skal løses op til lukketid, og
mange forældre skal hente på samme tid, hvilket udfordrer
personalets mulighed for dialog og kontakt med de enkelte forældre.
Kommentarer til R-skema 12. Ressourcekorpsets lønbudget
reduceres
For at bevare den høje grad af inklusion på dagtilbudsområdet,
anbefaler Institutionssamrådet, at ressourcekorpsets lønbudget
opretholdes.
3. Afrunding og eventuelle punkter til næste møde
Institutionssamrådet var enige om, at det kunne være interessant at høre
nærmere om ressourcekorpsets opgaver på et kommende møde i
Institutionssamrådet.
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